
Εγχειρίδιο Χρήσης
Φωτογραφικής Μηχανής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

• Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις 
Ασφάλειας".

• Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα σας βοηθήσει να μάθετε τον 
σωστό τρόπο χρήσης της μηχανής. 

• Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλή θέση για μελλοντική 
αναφορά.
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Ελέγξτε εάν στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα.
Εάν λείπει κάποιο, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη μηχανή.

Έλεγχος των Περιεχομένων της Συσκευασίας

Χρήση των εγχειριδίων
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που περιλαμβάνονται στον δίσκο DIGITAL CAMERA Manuals 
Disk.
• Camera User Guide (Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής 

Μηχανής) (αυτό το εγχειρίδιο)
Μόλις μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες της 
μηχανής, χρησιμοποιήστε την πληθώρα λειτουργιών της για να 
τραβήξετε ακόμα πιο ελκυστικές φωτογραφίες.

• Software Guide (Οδηγός Χρήσης Λογισμικού)
∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό.

• ∆εν περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης (σ. 16).
• Για την εμφάνιση των εγχειριδίων μορφής PDF απαιτείται η εφαρμογή Adobe Reader. Η 
εφαρμογή Microsoft Word ή Word Viewer πρέπει να εγκατασταθεί για να δείτε τα εγχειρίδια 
που διανέμονται σε μορφή word (μόνο για εγχειρίδια για την Μέση Ανατολή).

• Το περιεχόμενο του κιτ διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς του προϊόντος. 

Μηχανή Συστοιχία Μπαταριών NB-5L
(με Κάλυμμα Ακροδεκτών)

Φορτιστής Μπαταριών 
CB-2LX/CB-2LXE

Καλώδιο Επικοινωνίας 
IFC-400PCU

Ιμάντας Καρπού 
WS-DC11

Βιβλίαριο 
Υποστήριξης Πελατών

Βασικές Οδηγίες Χρήσης DIGITAL CAMERA 
Solution Disk
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• Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις και προβάλετέ τις για να βεβαιωθείτε ότι 
οι εικόνες έχουν καταγραφεί σωστά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Canon Inc., τα υπο-
καταστήματά της, οι θυγατρικές της εταιρείες, οι διανομείς της και οι αντιπρόσωποί της 
δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές λόγω οποιασδήποτε βλάβης μιας 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή ενός αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των καρτών 
μνήμης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αποτυχία καταγραφής μιας φωτογραφίας, ή 
την καταγραφή της σε ακατάλληλη μορφή.

• Οι εικόνες που καταγράφετε με αυτή την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή προορίζονται για 
προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η καταγραφή εικόνων που παραβιάζουν τη νομοθεσία 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς την πρότερη άδεια του δικαιούχου. Θα πρέ-
πει να έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη εικόνων από εκδηλώσεις, εκθέ-
σεις, ή εμπορικές ιδιοκτησίες με μία φωτογραφική μηχανή ή άλλη συσκευή μπορεί να πα-
ραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα νομικά δικαιώματα, ακόμη κι 
αν η εικόνα τραβήχτηκε για προσωπική χρήση.

• Η εγγύηση αυτής της φωτογραφικής μηχανής ισχύει μόνο στη χώρα πώλησής της. Εάν 
παρουσιαστεί πρόβλημα στη φωτογραφική μηχανή ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επι-
στρέψτε την στη χώρα αγοράς της πριν προβείτε σε αξίωση εγγύησης στην Υπηρεσία 
υποστήριξης πελατών της Canon. Για πληροφορίες επικοινωνίας με τις υπηρεσίες υπο-
στήριξης πελατών της Canon, ανατρέξτε στο Βιβλιάριο Υποστήριξης Πελατών που 
παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή.

• Η οθόνη LCD της μηχανής παράγεται με κατασκευαστικές τεχνικές εξαιρετικά υψηλής 
ακρίβειας. Περισσότερο από το 99,99% των pixels της λειτουργούν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, ωστόσο περιστασιακά ορισμένα μη-ενεργά pixels μπορεί να εμφανίζο-
νται σαν φωτεινές ή σκοτεινές κουκκίδες. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη και δεν έχει καμία 
επίδραση στην εικόνα που καταγράφει η μηχανή.

• Η οθόνη LCD ίσως καλύπτεται από ένα λεπτό πλαστικό φιλμ για προστασία από εκδορές 
κατά την μεταφορά στο σημείο πώλησης. Αφαιρέστε το πλαστικό φιλμ πριν χρησιμοποιή-
σετε τη μηχανή.

• Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή συνεχώς για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, καθώς το σώμα της μπορεί να θερμανθεί. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

∆ιαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο
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4 Λήψη

 Λήψη, η μηχανή καθορίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις (Αυτόματη κατάσταση) ....25

 Εστίαση σε πρόσωπα ...............................................................25, 60, 94, 101
 Λήψη σε μέρη όπου δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του φλας 

(απενεργοποίηση του φλας) .........................................................................50
 Λήψη εικόνων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 

ο φωτογράφος (χρονόμετρο) ..................................................................53, 74
 Εισαγωγή της ημερομηνίας και της ώρας στις λήψεις ..................................52
 Λήψη ενός κλιπ ταινίας ακριβώς πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας .......71
 Συνεχής λήψη με υψηλή ταχύτητα ................................................................76

Τι Θέλετε να Κάνετε;

Λήψη με ειδικά εφέ

Εφέ Μινιατούρας 
(σ. 66)

Εφέ Ευρείας 
Γωνίας (σ. 66)

Ζωντανά Χρώματα 
(σ. 63)

Εφέ Πόστερ 
(σ. 63)

Φωτογραφίες 
με “παλαιωμένη” 
εμφάνιση (σ. 65)

Εφέ Παιδικής Μηχανής 
(σ. 67)

Μονόχρωμη 
(σ. 68)

I w P
Στην παραλία 

(σ. 61)
Σε χιονισμένα 
τοπία (σ. 62)

Πορτραίτα 
(σ. 60)

Υπέροχες λήψεις ανθρώπων

J
Τοπία (σ. 60)

O
Φυλλώματα 

(σ. 61)

Λήψη διάφορων άλλων σκηνών

t
Πυροτεχνήματα 

(σ. 62)

V
Παιδιά και ζώα 

(σ. 61)

S
Υποβρύχια 

(σ. 61)
Νυχτερινές σκηνές 

(σ. 61)



Τι Θέλετε να Κάνετε;
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1 Προβολή

 Προβολή εικόνων ......................................................................................... 28
 Αυτόματη προβολή εικόνων (διαδοχική προβολή)..................................... 142
 Προβολή εικόνων σε τηλεόραση ................................................................ 192
 Προβολή εικόνων σε υπολογιστή................................................................. 33
 Γρήγορη αναζήτηση εικόνων ............................................................. 138, 140
 ∆ιαγραφή εικόνων ................................................................................ 29, 152

E Λήψη/Προβολή Ταινιών

 Λήψη ταινιών........................................................................................ 30, 127
 Προβολή ταινιών .......................................................................................... 32
 Λήψη κινούμενων θεμάτων με υψηλή ταχύτητα 

και αναπαραγωγή με αργή κίνηση ............................................................. 131

c Εκτύπωση

 Εκτύπωση εικόνων .................................................................................... 164

Αποθήκευση

 Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή........................................................... 33

3 Άλλα

 Απενεργοποίηση ήχων ................................................................................ 44
 Χρήση της φωτογραφικής μηχανής στο εξωτερικό .............................. 16, 181
 Κατανόηση των περιεχομένων που εμφανίζονται στην οθόνη .................. 204
 Χρήση της Λειτουργίας GPS...................................................................... 109
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Έλεγχος των Περιεχομένων
της Συσκευασίας ....................................... 2

∆ιαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο............. 3

Τι Θέλετε να Κάνετε;.................................... 4

Πίνακας Περιεχομένων................................ 6

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο................................. 9

Μέτρα ασφαλείας ...................................... 10

1 Ξεκινώντας ..............................13

Φόρτιση της μπαταρίας ............................. 14

Συμβατές Κάρτες Μνήμης 
(πωλούνται ξεχωριστά)........................... 16

Εισαγωγή της Μπαταρίας 
και της Κάρτας Μνήμης........................... 17

Καθορισμός της Ημερομηνίας
και της Ώρας ........................................... 19

Ρύθμιση της Γλώσσας για την Οθόνη ....... 22

∆ιαμόρφωση Καρτών Μνήμης .................. 23

Πάτημα του Κουμπιού Κλείστρου.............. 24

Λήψη Φωτογραφιών (Έξυπνη
Αυτόματη Κατάσταση) ............................ 25

Προβολή Εικόνων ..................................... 28

∆ιαγραφή Εικόνων .................................... 29

Λήψη Ταινιών ............................................ 30

Προβολή Ταινιών....................................... 32

Μεταφορά Εικόνων σε Υπολογιστή 
για Προβολή............................................ 33

2 Μαθαίνοντας Περισσότερα.....37

Μέρη και Χειριστήρια της Μηχανής ........... 38

Ενδείξεις Οθόνης....................................... 40

FUNC. Μενού – Βασικές Λειτουργίες ........ 42

Πλήκτρο MENU – Βασικές Λειτουργίες ..... 43

Αλλαγή των Ρυθμίσεων Ήχου ................... 44

Ρύθμιση Φωτεινότητας της Οθόνης .......... 46

Επαναφορά της Μηχανής στις 
Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις...................... 47

Λειτουργία Εξοικονόμησης Ρεύματος 
(Αυτόματο Σβήσιμο)................................ 48

Λειτουργίες Ρολογιού ................................ 48

3 Φωτογράφηση με 
Λειτουργίες που 
Χρησιμοποιούνται Συχνά ...... 49

Απενεργοποίηση του Φλας ....................... 50

Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα
(Ψηφιακό Ζουμ) ...................................... 50

Φωτογράφηση με τη Χρήση 
Προκαθορισμένων Εστιακών 
Αποστάσεων (Βήμα Ζουμ)...................... 51

Εισαγωγή Ημερομηνίας και Ώρας ............. 52

Χρήση του Χρονομέτρου ........................... 53

Αλλαγή των Αναλογιών ............................. 55

Αλλαγή της Ρύθμισης Εγγραφόμενων
Pixels (Μέγεθος Εικόνας) ....................... 56

Αλλαγή του Ποσοστού Συμπίεσης
(Ποιότητα Εικόνας).................................. 56

∆ιόρθωση της Πράσινης Απόχρωσης
από Λυχνίες Υδραργύρου....................... 58

4 Προσθήκη Εφέ και Λήψη
σε ∆ιάφορες Συνθήκες ........... 59

Λήψη σε Ειδικές Σκηνές ............................ 60

Προσθήκη Εφέ και Φωτογράφηση 
(Κατάσταση ∆ημιουργικών Φίλτρων)...... 63

Αυτόματη δημιουργία ταινιών μικρής 
διάρκειας (Ανασκόπηση ταινιών) ............ 71

Ανίχνευση Προσώπου και Λήψη 
(Έξυπνο Κλείστρο) ................................. 72

Συνεχής Λήψη με Υψηλή Ταχύτητα
(Ριπή Υψηλής Ταχύτητας HQ) ................ 76

Φωτογράφηση με Συρραφή Εικόνων ........ 78

Πίνακας Περιεχομένων
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5 Επιλέγοντας τις Ρυθμίσεις 
Μόνοι σας ............................... 79

Φωτογράφηση με Πρόγραμμα AE.............80

Προσαρμογή της Φωτεινότητας 
(∆ιόρθωσης Έκθεσης) ............................81

Ενεργοποίηση του Φλας ...........................81

Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού...............82

Αλλαγή της ταχύτητας ISO ........................85

Φωτογράφηση με ∆ιόρθωση της 
Φωτεινότητας (i-Contrast) .......................87

Αλλαγή της Στάθμης Μείωσης 
του Θορύβου (NR σε Υψηλή 
Ταχύτητα ISO) ........................................88

Λήψη Εικόνων RAW..................................89

Συνεχής Λήψη ...........................................90

Αλλαγή των Τόνων μιας Εικόνας 
(Τα Χρώματά Μου) .................................91

Φωτογράφηση σε Κοντινή Απόσταση 
(Κοντινή Λήψη) .......................................92

Χρήση του Ψηφιακού
Μετατροπέα Τηλεφακού .........................93

Αλλαγή της Κατάστασης Πλαισίου AF .......94

Επιλογή του Θέματος Εστίασης 
(Παρακολούθηση AF) .............................96

Αλλαγή Θέσης και Μεγέθους 
του Πλαισίου AF......................................97

Μεγέθυνση του Σημείου Εστίασης.............98

Φωτογράφηση με Πρόγραμμα ΑF.............99

Φωτογράφηση με Κλείδωμα AF ................99

Οριοθέτηση Εστίασης 
(Κατάσταση ΟΡΘΤ-Εστίαση) ................100

Επιλογή Ανθρώπου για Εστίαση
(Επιλογή Προσώπου) ...........................101

Φωτογράφηση με Χειροκίνητη Εστίαση ..102

Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης......103

Φωτογράφηση με Κλείδωμα AE..............104

Φωτογράφηση με Κλείδωμα FE ..............104

Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης (AEB) 
(Κατάσταση Έκθεση: Αυτ. ΟΡΘΤ) ........105

Χρήση του Φίλτρου ND ...........................106

Φωτογράφηση με τη λειτουργία
Αργού Συγχρονισμού ............................106

Προσαρμογή της ∆ιόρθωσης
Έκθεσης Φλας ......................................107

∆ιόρθωση Φαινομένου Κόκκινων Ματιών ..107

Έλεγχος για Κλειστά Μάτια......................108

Χρήση της Λειτουργίας GPS....................109

6 Χρήση Προηγμένων 
Λειτουργιών της Μηχανής ...117

Καθορισμός της Ταχύτητας Κλείστρου ....118

Καθορισμός της Τιμής ∆ιαφράγματος .....119

Καθορισμός της Ταχύτητας Κλείστρου
και της Τιμής του ∆ιαφράγματος ...........120

Εκτέλεση Ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας
τον ∆ακτύλιο Ελέγχου ...........................121

Ρύθμιση της Εξόδου Φλας.......................123

Αποθήκευση Ρυθμίσεων Λήψης..............125

7 Χρήση ∆ιάφορων
Λειτουργιών για τη Λήψη .....127

Λήψη Ταινιών στην Κατάσταση E..........128

Αλλαγή της Κατάστασης Ταινίας .............128

Λήψη ∆ιαφόρων Τύπων Ταινιών .............129

Λήψη Ταινιών με Εμφάνιση Μοντέλου 
Μινιατούρας (Εφέ Μινιατούρας) ............130

Λήψη Ταινιών με Αργή Ταινιών ...............131

Κλείδωμα AE/Μετατόπιση Έκθεσης ........132

Αλλαγή της Ποιότητας της Εικόνας..........133

Χρήση Φίλτρου Ανέμου ...........................134

Άλλες Λειτουργίες Λήψης ........................134

Επεξεργασία ............................................135
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Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων ..................... 158
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Ευρετήριο ................................................ 229

Προφυλάξεις Χειρισμού ........................... 232
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• Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο αντιπροσωπεύουν τα πλήκτρα και 
τους επιλογείς της μηχανής.

• Τα μηνύματα και οι επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη αναγράφονται μέσα σε 
αγκύλες [ ].

• Τα πλήκτρα κατεύθυνσης, ο επιλογέας ελέγχου, το πλήκτρο FUNC./SET και ο δακτύλιος 
ελέγχου αντιπροσωπεύονται από τα ακόλουθα εικονίδια.

• : Σημεία που πρέπει να προσέξετε

• : Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

• : Υποδείξεις για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της μηχανής σας

• : Συμπληρωματικές πληροφορίες

• (σ. xx): Σελίδα (Τα σύμβολα “xx” αντιπροσωπεύουν τον αριθμό σελίδας)

• Το εγχειρίδιο αυτό προϋποθέτει ότι για όλες τις λειτουργίες ισχύουν οι προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

• Οι διάφοροι τύποι καρτών μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτή τη μηχανή, 
σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται συλλογικά ως κάρτες μνήμης.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται 
σε αυτό το εγχειρίδιο

Πλήκτρο κατεύθυνσης δεξιά

Πλήκτρο FUNC./SETΠλήκτρο κατεύθυνσης
επάνω

Πλήκτρο κατεύθυνσης
αριστερά

Πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω
Επιλογέας Ελέγχου

y ∆ακτύλιος ελέγχου
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• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφάλειας που αναφέρονται 
παρακάτω. Θα πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι χειρίζεστε σωστά το προϊόν.

• Οι προφυλάξεις ασφάλειας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες έχουν σκοπό να αποτρέψουν τους 
τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλα πρόσωπα, ή τη βλάβη του εξοπλισμού.

• Ελέγξτε επίσης τα εγχειρίδια καθενός από τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιείτε και τα οποία 
πωλούνται ξεχωριστά.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Προειδοποίηση Επισημαίνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

• Μην ενεργοποιείτε το φλας σε πολύ μικρή απόσταση από τα μάτια ανθρώπων.
Η έκθεση στο ισχυρό φως που παράγει το φλας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην όραση. Ειδικότερα, 
όταν χρησιμοποιείτε το φλας, θα πρέπει να παραμένετε σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου (39 
ίντσες) μακριά από βρέφη.

• Θα πρέπει να φυλάτε αυτή τη συσκευή μακριά από μέρη στα οποία μπορούν να φτάσουν 
παιδιά ή βρέφη.

Ιμάντας: Η τοποθέτηση του ιμάντα γύρω από το λαιμό ενός παιδιού μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες πηγές τροφοδοσίας ρεύματος.
• Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε, ή να θερμάνετε το προϊόν.
• Προφυλάξτε το προϊόν από πτώσεις και χτυπήματα.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος εάν έχει 
πέσει ή έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

• Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν διαπιστώσετε ότι παράγει καπνό, παράξενη 
οσμή ή ότι παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά.

• Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες (όπως π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά) για τον 
καθαρισμό της συσκευής.

• Το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό (π.χ. θαλασσινό νερό) ή άλλα υγρά.
• Μην επιτρέπετε την εισροή υγρών ή την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό της μηχανής.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Εάν κάποιο υγρό ή κάποιο ξένο αντικείμενο έρθει σε επαφή με το εσωτερικό της μηχανής, σβήστε αμέσως 
τη μηχανή και αφαιρέστε την μπαταρία.
Εάν εισχωρήσει υγρασία στο φορτιστή μπαταρίας, αποσυνδέστε τον από την πρίζα και κατόπιν επικοινω-
νήστε με τον αντιπρόσωπο της μηχανής σας ή την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη μπαταρία.
• Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά ή μέσα σε φλόγες.
• Να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να καθαρίζετε τη 
σκόνη και τους ρύπους που συσσωρεύονται στο φις, στην εξωτερική επιφάνεια της πρίζας και 
στη γύρω περιοχή με στεγνό ύφασμα.

• Μην πιάνετε το καλώδιο ρεύματος με υγρά χέρια.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπους οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση 
των ονομαστικών ορίων λειτουργίας των ηλεκτρικών παροχών ή των καλωδίων σύνδεσης. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορές, ή εάν δεν έχει 
εισαχθεί πλήρως στην πρίζα ρεύματος.

• Προσέξτε ώστε οι ακροδέκτες ή το βύσμα να μην έρθουν σε επαφή με ρύπους ή οποιαδήποτε 
μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες ή κλειδιά).
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Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί η να παρουσιάσει διαρροή με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας 
ή πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στο περιβάλλον. Εάν διαρρεύσουν 
υγρά από μια μπαταρία και τα οξέα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα ή τα ρούχα σας, 
πλυθείτε αμέσως με νερό.

• Σβήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε μέρη όπου η χρήση της απαγορεύεται.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τη μηχανή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη 
λειτουργία ηλεκτρονικών οργάνων και άλλων συσκευών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση 
της μηχανής σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, όπως στο εσωτερικό 
αεροσκαφών και ιατρικών εγκαταστάσεων.

• Μην αναπαράγετε τα παρεχόμενα CD-ROM σε συσκευές αναπαραγωγής CD οι οποίες δεν 
υποστηρίζουν CD-ROM δεδομένων.

Η ακρόαση των δυνατών ήχων οι οποίοι παράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός CD-ROM σε συσκευή 
αναπαραγωγής CD ήχου (συσκευή αναπαραγωγής μουσικής) με τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκα-
λέσει απώλεια της ακοής. Επιπλέον, μπορεί΄να προκληθεί βλάβη στα ηχεία.

 Προσοχή Επισημαίνει την πιθανότητα τραυματισμού.

• Όταν κρατάτε τη μηχανή από τον ιμάντα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην την 
χτυπάτε, να μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα ή κραδασμούς και να μην επιτρέπετε να 
πιαστεί σε άλλα αντικείμενα.

• Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή σπρώξετε με δύναμη το φακό.
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβες στη μηχανή.

• Προσέξτε ώστε να μην υποβάλετε την οθόνη σε ισχυρά χτυπήματα.
Εάν η οθόνη ραγίσει, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από τα θραύσματα.

• Κατά τη χρήση του φλας, προσέξτε ώστε να μην το καλύπτετε με τα δάχτυλα ή τα ρούχα σας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη στο φλας.

• Αποφύγετε τη χρήση, την τοποθέτηση ή την αποθήκευση του προϊόντος στους παρακάτω 
χώρους:
- Χώροι εκτεθειμένοι σε ισχυρό ηλιακό φως
- Χώροι εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες πάνω από 40 °C (104 °F)
- Περιοχές με υγρασία ή σκόνη

Μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερθέρμανση ή έκρηξη της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να προ-
κληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να προκαλέσουν την παραμόρφωση του περιβλήματος της μηχα-
νής ή του φορτιστή της μπαταρίας.

• Τα εφέ εναλλαγής εικόνων της διαδοχικής προβολής ίσως προκαλέσουν δυσφορία σε παρατε-
ταμένη θέαση.

• Προσέχετε ώστε να μη "μαγκώσετε" το δάκτυλό σας όταν κλείνετε 
το φλας.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
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Προσοχή Επισημαίνει την πιθανότητα βλάβης του εξοπλισμού.

• Μην στρέφετε τη μηχανή κατευθείαν προς ισχυρές φωτεινές πηγές (όπως π.χ. προς τον ήλιο 
μια ηλιόλουστη ημέρα).

Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα εικόνας.

• Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή στην παραλία ή σε κάποιο μέρος με δυνατούς ανέμους, 
προσέξτε να μην εισχωρήσουν σωματίδια σκόνης ή άμμου στο εσωτερικό της.

• Μην πιέζετε το φλας προς τα κάτω ή προσπαθήσετε να το ανασηκώσετε.
Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.

• Σε κανονική χρήση ίσως παρατηρηθεί μικρή ποσότητα καπνού να εκπέμπεται από το φλας.
Αυτό οφείλεται στην υψηλή ένταση της λάμψης του φλας και σε προσκολλημένα ξένα σωματίδια στο τζάμι 
της μονάδας. Χρησιμοποιείστε ένα στικ με βαμβάκι για να απομακρύνετε ρύπους, σκόνη ή ξένα σωματίδια 
από το φλας ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη θερμότητας και την πιθανή βλάβη της μονάδας.

• Αφαιρέστε και αποθηκεύστε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
Εάν η μπαταρία μείνει μέσα στη μηχανή, μπορεί να προκληθούν φθορές ή βλάβες από τυχόν διαρροή 
υγρών της μπαταρίας.

• Πριν απορρίψετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με μονωτική ταινία ή άλλο μονω-
τικό υλικό.

Η επαφή με τα μεταλλικά μέρη άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

• Αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας από την πρίζα ρεύματος αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση 
της μπαταρίας, ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

• Μην καλύπτετε το φορτιστή με κανένα αντικείμενο (π.χ.  υφάσματα) κατά την διάρκεια της 
φόρτισης μιας μπαταρίας.

Εάν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπερθερμανθεί και να 
παραμορφωθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

• Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε κατοικίδια ζώα.
Εάν τα ζώα δαγκώσουν την μπαταρία, υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών, υπερθέρμανσης ή έκρηξης με 
αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη.

• Μην κάθεστε έχοντας τη μηχανή στην τσέπη σας.
Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.

• Όταν τοποθετείτε τη μηχανή στην τσάντα σας, βεβαιωθείτε ότι η LCD οθόνη δεν έρχεται σε 
επαφή με σκληρά αντικείμενα.

• Μη συνδέετε σκληρά αντικείμενα στη μηχανή.
Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.
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Ξεκινώντας
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία προετοιμασίας για τη λήψη εικόνων, 

για τη λήψη σε κατάσταση A, καθώς επίσης και τον τρόπο προβολής και δια-

γραφής των εικόνων που τραβήξατε. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου 

περιγράφει την διαδικασία λήψης και προβολής ταινιών, καθώς επίσης και την 

διαδικασία μεταφοράς εικόνων σε έναν υπολογιστή.

Τοποθέτηση του Ιμάντα/Κράτημα της Μηχανής
• Συνδέστε τον ιμάντα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και τυλίξτε τον γύρω από τον 

καρπό σας για να αποφύγετε τυχόν πτώση της μηχανής κατά τη χρήση της. Ο ιμάντας 
μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της μηχανής.

• Κρατώντας σταθερά τη μηχανή από τα πλάγια, πιέστε τους βραχίονες στο σώμα σας κα-
τά τη φωτογράφηση. Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας δεν εμποδίζουν το φλας όταν είναι 
σηκωμένο.

1

Ιμάντας
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Για τη φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη κατά τη στιγμή της 
αγοράς. Βεβαιωθείτε ότι την έχετε φορτίσει.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Εισάγετε την μπαταρία.
 Ευθυγραμμίστε τα σύμβολα  της μπαταρίας και 

του φορτιστή και κατόπιν εισάγετε την μπαταρία 
ολισθαίνοντάς την προς τα μέσα ( ) και κατόπιν 
πιέζοντάς την προς τα κάτω ( ).

Φορτίστε την μπαταρία.
 Για το μοντέλο CB-2LX: Περιστρέψτε προς τα 

έξω το βύσμα ( ) και συνδέστε το φορτιστή στην 
πρίζα ρεύματος ( ).

 Για το CB-2LXE: Συνδέστε το ένα άκρο του καλω-
δίου ρεύματος στο φορτιστή και κατόπιν εισάγετε 
το άλλο άκρο του στην πρίζα ρεύματος.

 Η λυχνία φόρτισης θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα 
και θα ξεκινήσει η φόρτιση.

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η λυχνία 
θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Η φόρτιση απαιτεί 
περίπου 2 ώρες και 5 λεπτά.

Αφαιρέστε την μπαταρία.
 Αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας από την πρί-

ζα ρεύματος και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία 
ολισθαίνοντάς την προς τα μέσα ( ) και κατόπιν 
τραβώντας την προς τα πάνω ( ).

Φόρτιση της Μπαταρίας

CB-2LX

CB-2LXE

Για να προστατέψετε την μπαταρία και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της, μην την φορτίζετε 
για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.
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Αριθμός Εφικτών Λήψεων/Χρόνοι Λήψης και Αναπαραγωγής

*1 Το πλήθος των λήψεων που μπορούν να καταγραφούν εξάγεται από μετρήσεις που έγιναν με βάση το 

πρότυπο CIPA (Camera & Imaging Products Association).

*2 Οι χρόνοι βασίζονται στη χρήση της μηχανής με ενεργές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στην έναρξη και τη 

διακοπή της λήψης, την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της μηχανής, καθώς και σε λειτουργίες 

όπως η χρήση του ζουμ.  

*3 Οι χρόνοι βασίζονται στη χρήση της μηχανής με επαναλαμβανόμενη λήψη μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη 

διάρκεια κλιπ ταινίας ή η εγγραφή να σταματήσει αυτόματα.  

• Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, το πλήθος των εφικτών λήψεων και η διάρκεια λήψης ενδέχεται να είναι 
μικρότερα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Ένδειξη Φόρτισης Μπαταρίας
Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ή μήνυμα το οποίο θα υποδεικνύει την κατάσταση 
φόρτισης της μπαταρίας.

Πλήθος Λήψεων*1 Περίπου 200

∆ιάρκεια Λήψης Ταινίας*2 Περίπου 40 λεπτά

Συνεχής Λήψη*3 Περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά

Χρόνος Προβολής Περίπου 4 ώρες

Οθόνη Συνοπτική Περιγραφή

Επαρκώς φορτισμένη μπαταρία.

Ελαφρώς εκφορτισμένη, αλλά επαρκής.

(Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα)
Σχεδόν εκφορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

“ΑλλάξτεΣυστοιχίαΜπαταριών” Εκφορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

Τι συμβαίνει εάν...

• Η μπαταρία παρουσιάσει διόγκωση;

Αυτό είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό της μπαταρίας και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήμα-
τος. Ωστόσο, εάν η μπαταρία διογκωθεί σε σημείο ώστε να μη χωρά πλέον στη μηχανή, 
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

• Εάν η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα ακόμα και μετά από πλήρη φόρτιση;

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να αγοράσετε μια και-
νούργια μπαταρία.
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Οι παρακάτω κάρτες μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς στις 
δυνατότητές τους.

• Κάρτες μνήμης SD*

• Κάρτες μνήμης SDHC*

• Κάρτες μνήμης SDXC*

• Κάρτες Eye-Fi
* Αυτή η κάρτα μνήμης συμμορφώνεται με τα πρότυπα SD. Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μη 
λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τον κατασκευαστή της κάρτας που χρησιμοποιείται.

Η υποστήριξη των λειτουργιών της κάρτας Eye-Fi από αυτό το προϊόν δεν είναι εγγυημένη 
(συμπεριλαμβάνεται η ασύρματη μεταφορά). Στην περίπτωση εμφάνισης προβλήματος με 
μια κάρτα Eye-Fi, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας.
Σημειώστε επίσης ότι για τη χρήση των καρτών Eye-Fi σε πολλές χώρες ή περιοχές απαιτεί-
ται έγκριση. Η χρήση της κάρτας χωρίς έγκριση απαγορεύεται. Στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν είναι σαφές εάν η κάρτα έχει εγκριθεί για χρήση σε μια περιοχή, επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή της κάρτας.

Σωστή χρήση της μπαταρίας και του φορτιστή

• Θα πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία την ημέρα που θέλετε να την 
χρησιμοποιήσετε, ή από την προηγούμενη.

Μια φορτισμένη μπαταρία εκφορτίζεται σταδιακά ακόμα και όταν δεν 
χρησιμοποιείται.

Τοποθετήστε το κάλυμμα μίας φορτισμένης μπαταρίας με τέτοιο τρό-
πο ώστε να είναι ορατό το σύμβολο .

• Αποθήκευση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκφορτίστε πλήρως και αφαιρέστε την μπαταρία από την φωτογραφική σας μηχανή. Τοποθετή-
στε το κάλυμμα ακροδεκτών στην μπαταρία και κατόπιν αποθηκεύστε την. Εάν αποθηκεύσετε 
μία μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου ένα έτος) χωρίς πρώτα να την έχετε πλήρως 
εκφορτίσει, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της ή να επηρεαστεί η απόδοσή της.

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή της μπαταρίας στο εξωτερικό.

Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρες με τάση ρεύματος 100 – 240 V (50/60 Hz). 
Εάν το βύσμα δεν είναι κατάλληλο για μια πρίζα ρεύματος, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμο-
γέα βύσματος (διαθέσιμος στο εμπόριο). Για ταξίδια στο εξωτερικό, μην χρησιμοποιείτε μετα-
σχηματιστές ρεύματος, επειδή θα προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.

Συμβατές Κάρτες Μνήμης (Προαιρετικές)

Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, οι κάρτες μνήμης 
SDXC μπορεί να μην αναγνωρίζονται, ακόμα και κατά τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης 
καρτών μνήμης που διατίθεται στο εμπόριο. Ελέγξτε εκ των προτέρων για να βεβαιωθείτε ότι οι 
κάρτες μνήμης SDXC υποστηρίζονται από το λειτουργικό σας σύστημα.

Κάρτες Eye-Fi
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Εισάγετε την παρεχόμενη μπαταρία και μια κάρτα μνήμης στη μηχανή (προαιρετική).

Ελέγξτε το κουμπί προστασίας από 
εγγραφή της κάρτας.
 Εάν η κάρτα έχει ένα κουμπί προστασίας από εγ-

γραφή, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να καταγράφετε 
εικόνες εάν το κουμπί βρίσκεται στη θέση κλει-ώ-
ματος. Σύρετε το κουμπί μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Ανοίξτε το κάλυμμα.
 Σύρετε το κάλυμμα ( ) και ανοίξτε το ( ).

Εισάγετε την μπαταρία.
 Εισάγετε τη μπαταρία (δείτε την εικόνα) έως ότου 

ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.
 Ελέγξτε ότι εισάγετε την μπαταρία προς τη σωστή 

κατεύθυνση, διαφορετικά δεν θα ασφαλίσει σωστά 
στη θέση της.

Εισάγετε την κάρτα μνήμης.
 Εισάγετε την κάρτα μνήμης (δείτε την εικόνα) έως 

ότου ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.
 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί 

με το σωστό προσανατολισμό. Η εισαγωγή της 
κάρτας μνήμης προς τη λανθασμένη κατεύθυνση 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.

Κλείστε το κάλυμμα.
 Κλείστε το κάλυμμα ( ) και σύρετέ το πιέζοντας 

προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με 
ένα κλικ ( ).

Εισαγωγής της Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης

Ακροδέκτες

Ακροδέκτες
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Αφαιρέστε την μπαταρία.
 Ανοίξτε το κάλυμμα και πιέστε την ασφάλεια της 

μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το 
βέλος.

 Η μπαταρία θα πεταχτεί προς έξω.

Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μέχρι να 

ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν ελευθερώστε την 
προσεκτικά.

 Η κάρτα μνήμης θα πεταχτεί προς έξω.

Πλήθος Λήψεων ανά Κάρτα Μνήμης

• Οι τιμές βασίζονται στη χρήση μηχανής με ενεργές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της μηχανής, το θέμα και την 
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται.

Τι γίνεται εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα
[Κλειδωμένη κάρτα μνήμης];

Εάν το κουμπί προστασίας από εγγραφή βρίσκεται στη θέση κλειδώματος, στην οθόνη θα εμφανιστεί 
το μήνυμα [Κλειδωμένη κάρτα μνήμης] και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τραβήξετε ή να διαγράψετε 
εικόνες.

Αφαίρεση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης

Κάρτα Μνήμης 4 GB 16 GB

Πλήθος Λήψεων Περίπου 1231 Περίπου 5042
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Η οθόνη ρυθμίσεων Ημερομηνίας/Ώρας εμφανίζεται όταν ανάβετε για πρώτη φορά τη μηχα-
νή. Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς η ημερομηνία και η ώρα που καταγράφονται στις 
εικόνες σας βασίζονται σε αυτές.

Ανάψτε τη μηχανή.
 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
 Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Ημερομηνία/Ώρα.

Καθορίστε την ημερομηνία και την 
ώρα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επι-

θυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε την επιθυμητή τιμή.
 Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, πατήστε το 

πλήκτρο m.

Πώς να ελέγξετε το πλήθος των λήψεων 
που μπορούν να καταγραφούν;

Μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων όταν η 
μηχανή βρίσκεται σε μια Κατάσταση Λήψης (σ. 25).

Καθορισμός της Ημερομηνίας και της Ώρας
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Καθορίστε την τοπική ζώνη ώρας.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε τη 

ρύθμιση. Μετά την εμφάνιση μιας οθόνης 
επιβεβαίωσης, η οθόνη λήψης επανεμφανίζεται.

 Εάν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας, η μηχανή 
θα σβήσει.

Μπορείτε να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα.

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επανεμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων Ημερομηνία/Ώρα

Καθορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Εάν δεν έχετε καθορίσει την ημερομηνία και την ώρα και την 
τοπική ζώνη ώρας, η οθόνη Ημερομηνία/Ώρα θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε τη μηχανή.

Ρυθμίσεις θερινής ώρας

Εάν επιλέξετε  στο Βήμα 2 της σ. 19 και πατήσετε τα πλήκτρα op ή περιστρέψετε τον επιλογέα 

7 για να επιλέξετε , θα καθορίσετε τη θερινή ώρα (1 ώρα μπροστά).

Αλλαγή Ημερομηνίας και Ώρας
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Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ώρα].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Ημερομηνία/Ώρα] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα.
 Ακολουθήστε το βήμα 2 στη σ. 19 για να προσαρ-

μόσετε τις ρυθμίσεις.
 Πατήστε το πλήκτρο n για να κλείσετε το μενού.

Μπαταρία Ημερομηνίας/Ώρας

• Η μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ημερομηνίας/ώρας (εφεδρική μπαταρία) που 
επιτρέπει τη διατήρηση των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας στη μνήμη περίπου 3 εβδομά-
δες αφού αφαιρέσετε τη συστοιχία μπαταριών.

• Εάν εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία στη μηχανή ή τη συνδέσετε σε ένα κιτ τροφοδοτικού 
(προαιρετικό, σ. 227) μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία ημερομηνίας/ώρας σε 4 περίπου 
ώρες ακόμα και αν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

• Εάν η μπαταρία ημερομηνίας/ώρας εκφορτιστεί πλήρως, η οθόνη Ημερομηνία/Ώρα θα εμφα-
νιστεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Ακολουθήστε τις διαδικασίες 
των βημάτων στη σ. 19 για να καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα με τη λειτουργία GPS 
(σ. 115).
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Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη.

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση 
προβολής.
 Πατήστε το πλήκτρο 1.

Εμφανίστε την οθόνη ρυθμίσεων.
 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο m και κατόπιν 

πατήστε το πλήκτρο n.

Καθορίστε τη γλώσσα των ενδείξεων 
στην οθόνη.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να επιλέξετε μια γλώσσα και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

Μετά τον καθορισμό της γλώσσας για την οθόνη, η 
οθόνη ρυθμίσεων θα κλείσει.

Ρύθμιση της Γλώσσας για την Οθόνη

Τι πρέπει να κάνω εάν πατώντας το πλήκτρο m εμφανιστεί το ρολόι;

Το ρολόι θα εμφανιστεί εάν παρεμβληθεί ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που πατήσα-
τε το πλήκτρο m μέχρι τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο n στο βήμα 2. Εάν εμφανιστεί το ρολόι, 
πατήστε το πλήκτρο m για να το εξαφανίσετε και κατόπιν εκτελέστε τη διαδικασία του βήματος 2.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων πατώντας το πλήκτρο n για να 

επιλέξετε [Γλώσσα ] στην καρτέλα 3.
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Πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης η οποία έχει διαμορφωθεί 
με άλλες συσκευές, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε με αυτήν τη μηχανή.
Η διαμόρφωση (αρχικοποίηση) της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας. 
Επειδή δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων που έχετε διαγράψει, θα πρέπει να 
είστε πολύ προσεκτικοί πριν εκτελέσετε διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.
Πριν διαμορφώσετε μια κάρτα Eye-Fi (σ. 197), βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογι-
σμικό που περιέχεται στην κάρτα σε έναν υπολογιστή.

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [∆ιαμόρφωση].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [∆ιαμόρφωση] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε [OK].
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

∆ιαμορφώστε την κάρτα μνήμης.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.

 Όταν η διαδικασία της διαμόρφωσης ολοκληρωθεί, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα [Η μορφο-
ποίηση της κάρτας μνήμης ολοκληρώθηκε]. Πατή-
στε το πλήκτρο m.

∆ιαμόρφωση Καρτών Μνήμης
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Για να τραβήξετε εικόνες στις οποίες έχει επιτευχθεί εστίαση, πατήστε πρώτα το κουμπί του 
κλείστρου ελαφρά (έως το μέσον της διαδρομής του) για να εστιάσετε και κατόπιν πατήστε 
πλήρως για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.

Πατήστε το κουμπί του κλείστρου
μέχρι το μέσον της διαδρομής του 
(Πατήστε ελαφρά για να εστιάσετε).
 Πατήστε το κουμπί ελαφρά μέχρι η μηχανή να παρά-

γει δύο ηχητικά σήματα (μπιπ) και να εμφανιστούν 
πλαίσια AF στα σημεία όπου επιτεύχθηκε εστίαση.

Πατήστε το κουμπί του κλείστρου 
πλήρως (Πατήστε μέχρι το τέλος της 
διαδρομής για να φωτογραφήσετε.
 Θα ακουστεί ο ήχος κλείστρου και η μηχανή θα κα-

ταγράψει την εικόνα.
 Από τη στιγμή που ακούγεται ο ήχος του κλείστρου 

μέχρι τη στιγμή που η μηχανή θα καταγράψει την 
εικόνα, δεν πρέπει να μετακινήσετε τη μηχανή.

Η διαμόρφωση ή η διαγραφή των δεδομένων μιας κάρτας μνήμης αλλάζει απλώς τις 
πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της κάρτας και δεν διασφαλίζει την πλήρη διαγραφή του 
περιεχομένου της. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μεταφέρετε ή πετάτε μια κάρτα μνήμης. 
Πριν απορρίψετε μια κάρτα μνήμης, λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψετε τη 
διαρροή προσωπικών πληροφοριών (π.χ. φυσική καταστροφή της κάρτας).

• Η συνολική χωρητικότητα της κάρτας μνήμης που εμφανίζεται στην οθόνη διαμόρφωσης 
μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που υποδεικνύεται στην κάρτα μνήμης.

• Εκτελέστε τη διαδικασία πλήρους διαμόρφωσης (σ. 177) της κάρτας μνήμης όταν η μηχανή 
δεν λειτουργεί σωστά, όταν η ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης μιας κάρτας μνήμης ή της συνε-
χούς λήψης μειωθούν ή όταν η εγγραφή ταινίας διακόπτεται ξαφνικά.

Πάτημα του Κουμπιού του Κλείστρου

Μπορώ να αλλάξω τη διάρκεια του ήχου του κλείστρου;

• Επειδή ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της σκηνής που 
θέλετε να καταγράψετε, η διάρκεια του ήχου του κλείστρου διαφοροποιείται αναλόγως.

• Εάν μετακινηθεί η μηχανή ή το θέμα σας ενώ ακούγεται ο ήχος του κλείστρου, η καταγεγραμ-
μένη εικόνα μπορεί να είναι θολή.

Εάν πραγματοποιήσετε τη λήψη χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο μέχρι το μέσον της διαδρομής 
του, είναι πιθανόν να μην έχει επιτευχθεί εστίαση στην εικόνα που θα τραβήξετε.
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Καθώς η μηχανή έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης, μπορείτε 
να την αφήσετε να επιλέξει αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη σκηνή και απλά να κατα-
γράψετε την εικόνα.
Όταν ανάψει το φλας, η ισορροπία λευκού του κύριου θέματος και το φόντο θα προσαρμο-
στούν αυτόματα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού χρώματος (Ισορροπία Λευκού 
Πολλαπλών περιοχών).

Ανάψτε τη μηχανή.
 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
 Θα εμφανιστεί η οθόνη έναρξης.

Επιλέξτε την κατάσταση A.
 Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση 

A.
 Καθώς στρέφετε τη μηχανή προς το θέμα, η μηχα-

νή θα παράγει έναν ελαφρύ θόρυβο κατά τον καθο-
ρισμό της σκηνής.

 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της καθορι-
σμένης σκηνής και το εικονίδιο της κατάστασης IS 
(σ. 206, 207).

 Η μηχανή θα εστιάσει στα θέματα που εντοπίστη-
καν και θα εμφανίσει πλαίσια σε αυτά.

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.
 Η μετακίνηση του μηχανισμού ζουμ προς τη θέση 

i (τηλεφακός) αυξάνει το συντελεστή μεγέθυν-
σης, κάνοντας το θέμα σας να φαίνεται μεγαλύτε-
ρο. Η μετακίνηση του μηχανισμού ζουμ προς τη 
θέση j (ευρυγώνιος) μειώνει το συντελεστή μεγέ-
θυνσης, κάνοντας το θέμα σας να φαίνεται μικρό-
τερο. (Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ζουμ που 
επισημαίνει τη θέση του ζουμ.)

Λήψη Φωτογραφιών (Έξυπνη Αυτόματη Κατάσταση)

Εύρος Εστίασης (κατά προσέγγιση)

Γραμμή Ζουμ
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 Μπορείτε να περιστρέψετε τον δακτύλιο y για να 
αυξήσετε τον συντελεστή μεγέθυνσης (Βήμα Ζουμ, 
σ. 51).

Εστιάστε.
 Για να εστιάσετε, πατήστε το κουμπί του κλείστρου 

μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

 Όταν η μηχανή εστιάσει, θα παράγει δύο ηχητικά 
σήματα (μπιπ) και θα εμφανιστούν πλαίσια AF στα 
σημεία εστίασης.
Εάν η μηχανή εστιάσει σε περισσότερα από 1 ση-
μεία, θα εμφανιστούν αρκετά πλαίσια AF.

 Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το φλας θα ανά-
ψει αυτόματα.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της 

διαδρομής του για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.
 Θα ακουστεί ο ήχος κλείστρου και η μηχανή θα κατα-

γράψει την εικόνα. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, 
το φλας θα ανάψει αυτόματα εάν είναι ανυψωμένο.

 Η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη για περίπου 2 
δευτερόλεπτα.

 Μπορείτε να τραβήξετε μια δεύτερη φωτογραφία 
πατώντας το κουμπί του κλείστρου ξανά, ακόμα κι 
εάν στην οθόνη εμφανίζεται μια άλλη εικόνα.

Πλαίσιο AF

Τι συμβαίνει εάν...

• Τα χρώματα και η φωτεινότητα των εικόνων δεν είναι τα αναμενόμενα;
Το εικονίδιο σκηνής (σ. 206) που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να μην αντιστοιχεί στην 
πραγματική σκηνή και να μην επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εάν συμβεί αυτό, 
προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση G  (σ. 79).
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• Εμφανίζονται πλαίσια λευκού και γκρι χρώματος όταν στρέφετε τη μηχανή προς ένα 
θέμα;
Στο πρόσωπο του θέματος που ανιχνεύτηκε από τη μηχανή σαν κύριο θέμα εμφανίζεται ένα 
πλαίσιο με λευκό χρώμα, ενώ για όλα τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύτηκαν εμφανίζονται 
πλαίσια με γκρι χρώμα. Τα πλαίσια θα ακολουθούν τα θέματα εντός συγκεκριμένου εύρους .

Ωστόσο, εάν το θέμα κινείται, τα γκρι πλαίσια θα εξαφανιστούν, ενώ θα παραμείνει μόνο το 
λευκό πλαίσιο.

• ∆εν εμφανίζεται πλαίσιο στο θέμα που θέλετε να φωτογραφήσετε;
Το θέμα μπορεί να μην ανιχνεύεται και να εμφανίζονται πλαίσια στο φόντο. Εάν συμβεί αυτό, 
προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση G  (σ. 79).

• Η μηχανή εμφανίζει ένα μπλε πλαίσιο όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του;
Κατά την ανίχνευση ενός κινούμενου θέματος εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο και η μηχανή 
ρυθμίζει συνεχώς την εστίαση και την έκθεση (Servo AF).

• Τι γίνεται εάν εμφανιστεί ένα εικονίδιο  να αναβοσβήνει;
Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να μην κινείται και να αποφύγετε το φλουτάρι-
σμα της εικόνας.

• ∆εν αναπαράγεται κανένας ήχος από τη μηχανή;
Κατά το άναμμα της μηχανής ίσως πατήσατε το πλήκτρο p, το οποίο απενεργοποιεί όλους 
τους ήχους της μηχανής. Για να ενεργοποιήσετε τους ήχους, πατήστε το πλήκτρο n για 
να επιλέξετε [∆ιακοπή Ήχου] στην καρτέλα 3 και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να 
επιλέξετε [Off].

• Η εικόνα εμφανίζεται σκοτεινή ακόμα και όταν ανάβει το φλας κατά τη λήψη;
Το θέμα βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του φλας. Η ωφέλιμη εμβέλεια του φλας για την λήψη 
είναι περίπου 50 εκ. – 7,0 μ. (1,6 – 23 ') στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας (j) και περί-
που 50 εκ. – 2,3 μ. (1,6 – 7,5 ') στη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (i).

• Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του;
Το θέμα σας μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά. Όταν η μηχανή βρίσκεται στη μέγιστη ρύθμιση 
ευρείας γωνίας (j), μετακινηθείτε περίπου 3 εκ. (1,2") ή περισσότερο από το θέμα σας και 
καταγράψτε την εικόνα. Στη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (i), μετακινηθείτε περίπου 30 εκ. 
(12") ή περισσότερο.

• Η λυχνία ανάβει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του;
Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών και για τη διευκόλυνση της εστίασης, η 
λυχνία θα ανάψει κατά τη φωτογράφηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

• Το εικονίδιο h αναβοσβήνει όταν προσπαθείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία;
Το φλας φορτίζει. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

• Εμφανίζεται η ένδειξη “Λάθος θέσης φλας. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Επα-
νεκκίνηση μηχανής”.
Εμφανίζεται εάν το δάχτυλό σας πιέζει το φλας ενώ προσπαθεί να αναδυθεί ή εάν κάποιο 
άλλο αντικείμενο παρεμποδίζει την κίνηση του φλας.
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Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες που τραβήξατε στην οθόνη.

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση 
προβολής.
 Πατήστε το πλήκτρο 1.
 Θα εμφανιστεί η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε το πλήκτρο q ή περιστρέψτε τον επιλογέα 

7 προς τα αριστερά για να προβάλλετε διαδοχικά τις 
εικόνες από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη.

 Πατήστε το πλήκτρο r ή περιστρέψτε τον επιλογέα 
7 προς τα δεξιά για να προβάλλετε διαδοχικά τις 
εικόνες από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη.

 Η προβολή των εικόνων θα γίνεται πιο γρήγορα 
εάν κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα qr αλλά η 
ποιότητα της προβολής θα είναι χαμηλή.

 Ο φακός θα συμπτυχθεί μετά από περίπου 1 λε-
πτό. Εάν το φλας έχει ανυψωθεί, η μονάδα φλας θα 
κλείσει.

 Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο 1 κατά τη σύμ-
πτυξη του φακού, η μηχανή θα σβήσει.

Τι γίνεται εάν εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην οθόνη;

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της καθορισμένης σκηνής και το εικονίδιο της κατάστασης IS. Για 
λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα “Εικονίδια Σκηνών" 
(σ. 206) και “Κατάσταση IS” (σ. 207).

Επιλογή του θέματος εστίασης (Παρακολούθηση AF)

Αφού πατήστε το πλήκτρο o και εμφανίσετε την ένδειξη , στρέψτε τη μηχανή έτσι η ένδειξη  
να βρίσκεται στο θέμα που θέλετε να εστιάσετε. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του για να εμφανίσετε ένα μπλε πλαίσιο στο σημείο που διατηρείται η έκθεση και 
η εστίαση (Servo AF). Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να πραγ-
ματοποιήσετε τη λήψη. 

Προβολή Εικόνων
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Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε εικόνες μεμονωμένα. Σημειώστε ότι οι εικόνες που 
διαγράφετε δεν μπορούν να ανακτηθούν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε πολύ προσε-
κτικοί πριν διαγράψετε μια εικόνα.

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση 
προβολής.
 Πατήστε το πλήκτρο 1.
 Θα εμφανιστεί η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε.

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να 
διαγράψετε.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να εμφανίσετε την εικόνα που θέλετε να 
διαγράψετε.

∆ιαγράψτε την εικόνα.
 Πατήστε το πλήκτρο a.
 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [∆ιαγρ.;] στην οθόνη, 

πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε [∆ιαγρ.] και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

 Η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη θα διαγραφεί.
 Για να τερματίσετε τη διαδικασία χωρίς να διαγρά-

ψετε την εικόνα, πατήστε τα πλήκτρα qr ή περι-
στρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε [Άκυρο] 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Μετάβαση στην κατάσταση λήψης

Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του ενώ η μηχανή βρίσκεται σε 
κατάσταση προβολής, θα μεταβείτε σε κατάσταση λήψης.

∆ιαγραφή Εικόνων
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Η κάμερα καθορίζει το θέμα και τις συνθήκες λήψης και επιλέγει τις καλύτερες ρυθμίσεις για 
τη σκηνή. Ο ήχος θα εγγραφεί στερεοφωνικά.

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση A 
και σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 

της σ. 25 για να σχηματίσετε το κάδρο.
 Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο λήψης που απο-

μένει στην οθόνη.  

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
 Στην επάνω και κάτω πλευρά της οθόνης εμφανί-

ζονται μαύρες γραμμές. Οι περιοχές αυτές δεν θα 
καταγραφούν.

 Η μηχανή θα παράγει ένα ηχητικό σήμα, θα ξεκινή-
σει τη λήψη της ταινίας και στην οθόνη θα εμφανι-
στεί η ένδειξη [ ΕΓΓΡ] και η διάρκεια εγγραφής.

 Μόλις ξεκινήσει η λήψη της ταινίας, απομακρύνετε 
το δάχτυλό σας από το πλήκτρο ταινίας.

 Εάν αλλάξετε το κάδρο σας κατά τη λήψη, η μηχα-
νή θα προσαρμόσει αυτόματα τον συντελεστή εστί-
ασης, τη φωτεινότητα και τους τόνους.

 Μην αγγίζετε τα μικρόφωνα κατά την εγγραφή.
 Μην πατάτε άλλα πλήκτρα της μηχανής, εκτός από 

το κουμπί ταινίας κατά τη λήψη. Ο ήχος που παρά-
γεται από το πάτημα των πλήκτρων θα καταγραφεί 
στην ταινία.

Σταματήστε τη λήψη.
 Πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας.
 Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα και σταμα-

τά τη λήψη της ταινίας.
 Εάν γεμίσει η κάρτα μνήμης, η εγγραφή σταματά 

αυτόματα.

Λήψη Ταινιών

Χρόνος που Απομένει

∆ιάρκεια

Μικρόφωνα
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Χρόνος Λήψης

• Οι χρόνοι λήψης βασίζονται στη χρήση της μηχανής με ενεργές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Η μέγιστη διάρκεια κλιπ ταινίας είναι περίπου 29 λεπτά και 59 δευτ.
• Με ορισμένες κάρτες μνήμης, η εγγραφή μπορεί επίσης να σταματήσει ακόμη κι εάν δεν φτάσει στη 
μέγιστη διάρκεια του κλιπ. Συνιστάται η χρήση καρτών μνήμης SD Speed Class 6 ή υψηλότερης κλάσης.

Χρήση του ζουμ κατά τη λήψη

Εάν μετακινήσετε το μηχανισμό του ζουμ κατά τη λήψη, ο συντελεστής μεγέθυνσης του θέματος 
αυξάνεται ή μειώνεται. Ωστόσο, οι ήχοι λειτουργίας θα καταγραφούν.
Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δακτύλιο  για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ.

• Όταν ο επιλογέας κατάστασης βρίσκεται στη θέση A, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονί-
διο της καθορισμένης σκηνής (σ. 206). Ωστόσο, τα εικονίδια των θεμάτων κατά την κίνηση 
δεν θα εμφανιστούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να μην 
αντιστοιχεί στην πραγματική σκηνή.

• Εάν αλλάξετε το κάδρο κατά τη λήψη και η ισορροπία λευκού δεν είναι ικανοποιητική, πατή-
στε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να σταματήσετε την εγγραφή και στη συνέχεια ξεκινήστε 
ξανά τη λήψη (μόνο όταν η ρύθμιση ποιότητας της εικόνας έχει τεθεί στη θέση  (σ. 133)).

• Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσετε λήψη βίντεο πατώντας το πλήκτρο της ταινίας ακόμη και 
εάν ο επιλογέας κατάστασης δεν έχει ρυθμιστεί στη θέση A (σ. 127).

• Όταν ο επιλογέας κατάστασης βρίσκεται στη θέση E, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις 
για τη λήψη ταινίας (σ. 127).

Κάρτα Μνήμης 4 GB 16 GB

Χρόνος Λήψης Περίπου 14 λεπτά 34 δευτ. Περίπου 59 λεπτά 40 δευτ.
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Μπορείτε να προβάλλετε τις ταινίες που τραβήξατε στην οθόνη.

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση 
προβολής.
 Πατήστε το πλήκτρο 1.
 Θα εμφανιστεί η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε.
 Στις ταινίες εμφανίζεται η ένδειξη .

Επιλέξτε μια ταινία.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια ταινία και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

 Εμφανίζεται το παράθυρο ελέγχου ταινιών.

Αναπαράγετε την ταινία.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Η μηχανή θα αναπαράγει την ταινία.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να προσαρμόσετε 

την ένταση του ήχου.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο m, μπορείτε να διακόψετε 

προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη 

.

Προβολή Ταινιών

Πώς μπορώ να αναπαράγω ταινίες σε υπολογιστή;

Εγκαταστήστε το παρεχόμενο λογισμικό (σ. 34).

• Όταν παρακολουθείτε μία ταινία από έναν υπολογιστή, ορισμένα καρέ μπορεί να μην εμφανί-
ζονται, η προβολή μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα και η αναπαραγωγή του ήχου μπορεί 
να διακόπτεται απότομα, ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το 
παρεχόμενο λογισμικό για να αντιγράψετε ξανά την ταινία στην κάρτα μνήμης και κατόπιν 
προβάλετε την ταινία με τη μηχανή. Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόρασης, μπορείτε 
να προβάλλετε εικόνες σε μεγαλύτερη οθόνη.
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό για να μεταφέρετε τις εικόνες που 
καταγράψατε με τη μηχανή σε υπολογιστή για την προβολή τους. Εάν χρησιμοποιείτε ήδη 
το λογισμικό που παρέχεται με μια άλλη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μικρού μεγέθους της 
Canon, εγκαταστήστε το λογισμικό από το παρεχόμενο CD-ROM, αντικαθιστώντας την 
εγκατάσταση που βρίσκεται στον υπολογιστή σας.

Windows

* Για τα Windows XP, πρέπει να εγκατασταθεί το Microsoft .NET Framework 3.0 ή νεότερη έκδοση (έως 
500 MB). Η εγκατάσταση μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο ανάλογα με τις δυνατότητες του 
υπολογιστή σας.

Macintosh

Μεταφορά Εικόνων σε Υπολογιστή για Προβολή

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτ. Σύστημα
Windows 7 (συμπεριλαμβανομένου του Service Pack 1)  
Windows Vista SP2  
Windows XP SP3  

Υπολογιστής
Τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένα σε 
υπολογιστές εξοπλισμένους με ενσωματωμένες θύρες USB.

Επεξεργαστής (CPU)
Pentium 1,3 GHz ή ταχύτερος (στατικές εικόνες), Core 2 Duo 2,6 GHz ή 
ταχύτερος (ταινίες)

Μνήμη RAM

Windows 7 (64 bit): 2 GB ή περισσότερο
Windows 7 (32bit), Windows Vista (64bit, 32bit):
Windows XP: 1 GB ή περισσότερο (στατικές εικόνες), 2 GB ή περισσότερο 
(ταινίες)

Θύρα Επικοινωνίας USB

Ελεύθερος Χώρος 
στο Σκληρό ∆ίσκο

670 MB ή περισσότερο*

Οθόνη 1.024 x 768 pixel ή περισσότερο

Λειτ. Σύστημα Mac OS X (v10.5 – v10.6)

Υπολογιστής
Τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένα σε 
υπολογιστές εξοπλισμένους με ενσωματωμένες θύρες USB.

Επεξεργαστής (CPU) Intel Processor (στατικές εικόνες), Core 2 Duo 2,6 GHz ή ανώτερος (ταινίες)

Μνήμη RAM 1 GB ή περισσότερο (στατικές εικόνες), 2 GB ή περισσότερο (ταινίες) 

Θύρα Επικοινωνίας USB

Ελεύθερος Χώρος
στο Σκληρό ∆ίσκο

730 MB ή περισσότερο

Οθόνη 1.024 x 768 pixel ή περισσότερο
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Για τις περιγραφές αυτής της ενότητας χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα 
Windows Vista και Mac OS X (v10.5).

Τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα 
CD-ROM του υπολογιστή.
 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD-ROM (DIGITAL 

CAMERA Solution Disk) (σ. 2) στη μονάδα CD-
ROM του υπολογιστή.

 Όταν τοποθετήσετε το CD-ROM σε έναν υπολογι-
στή Macintosh, στην επιφάνεια εργασίας θα εμφα-
νιστεί ένα εικονίδιο CD-ROM. Κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο για να ανοίξετε το CD-ROM και κατόπιν 
κάντε διπλό κλικ στο  όταν εμφανιστεί.

Εγκαταστήστε το λογισμικό.
 Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, 

κάντε κλικ στην επιλογή [Easy Installation] (Εύκολη 
Εγκατάσταση), ενώ για τους υπολογιστές Macintosh 
κάντε κλικ στην επιλογή [Install] (Εγκατάσταση) και 
κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

 Εάν εμφανιστεί το παράθυρο [User Account 
Control] (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη) σε υπο-
λογιστές Windows, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση.
 Για τους υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στην 

επιλογή [Restart] (Επανεκκίνηση) ή [Finish] 
(Τέλος) και κατόπιν αφαιρέστε το CD-ROM όταν 
εμφανιστεί η οθόνη της επιφάνειας εργασίας σας.

 Για τους υπολογιστές Macintosh, κάντε κλικ στην 
επιλογή [Finish] (Τέλος) στην οθόνη που εμφανίζε-
ται όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και κατόπιν 
αφαιρέστε το CD-ROM όταν εμφανιστεί η οθόνη 
της επιφάνειας εργασίας σας.

Εγκατάσταση του Λογισμικού
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Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.
 Σβήστε τη μηχανή.
 Ανοίξτε το κάλυμμα και εισάγετε το μικρότερο βύ-

σμα του παρεχόμενου καλωδίου επικοινωνίας 
(σ. 2) στην υποδοχή της μηχανής προς την κατεύ-
θυνση που φαίνεται στην εικόνα.

 Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στη θύ-
ρα USB του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με 
τη θύρα USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρί-
διο χειρισμού που παρέχεται με τον υπολογιστή.

Ανάψτε τη μηχανή για να ανοίξετε 
το CameraWindow.
 Πατήστε το πλήκτρο 1 και ανάψτε τη μηχανή.

 Για τους υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στην 
επιλογή [Downloads Images From Canon Camera 
using Canon CameraWindow] (Μεταφορά εικόνων 
από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon 
CameraWindow) όταν εμφανιστεί στην οθόνη. 
Αφού υλοποιηθεί η σύνδεση μηχανής-υπολογιστή, 
θα εμφανιστεί το παράθυρο CameraWindow.

 Για τους υπολογιστές Macintosh, το παράθυρο 
CameraWindow θα εμφανιστεί αφού υλοποιηθεί η 
σύνδεση μηχανής-υπολογιστή.

Μεταφορά Εικόνων.
 Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from 

Camera] (Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή) και 
κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untran-
sferred Images] (Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν 
μεταφερθεί).

 Οι εικόνες θα μεταφερθούν στον υπολογιστή. Οι ει-
κόνες θα ταξινομηθούν ανά ημερομηνία και θα 
αποθηκευτούν σε χωριστούς φακέλους στο φάκε-
λο Pictures (Εικόνες).

Μεταφορά και Προβολή Εικόνων

CameraWindow
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 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των εικόνων, 
κλείστε το παράθυρο CameraWindow, πατήστε το 
πλήκτρο 1 για να σβήσετε τη μηχανή και κατόπιν 
αποσυνδέστε το καλώδιο.

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προβολής 
εικόνων χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή, 
ανατρέξτε στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.

• Εάν το παράθυρο CameraWindow δεν εμφανιστεί, ακόμη και αφού ακολουθήσετε το Βήμα 2 
για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο μενού [Έναρξη] και επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα] 
ή [Προγράμματα] και κατόπιν [Canon Utilities], [CameraWindow] και [CameraWindow].

• Εάν το παράθυρο CameraWindow δεν εμφανιστεί ακόμη και αφού ακολουθήσετε το Βήμα 2 
για υπολογιστές Macintosh, κάντε κλικ στο εικονίδιο CameraWindow, στο Dock (τη γραμμή 
που εμφανίζεται στο κάτω άκρο της επιφάνειας εργασίας).

• Στα Windows 7, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμφανίσετε το παράθυρο 
CameraWindow.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργασιών.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στη σύνδεση  για να τροποποιήσετε το πρό-
γραμμα.

Επιλέξτε [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow] 
(Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow) και 
κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο .

• Μπορείτε να μεταφέρετε τις εικόνες ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετα-
φοράς εικόνων στο παρεχόμενο λογισμικό, συνδέοντας απλά τη μηχανή με τον υπολογιστή. 
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
- Από τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή έως τη μεταφορά των εικόνων ίσως απαιτη-
θούν ορισμένα λεπτά.

- Οι εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό ίσως μεταφερθούν με ορι-
ζόντιο προσανατολισμό.

- Οι εικόνες RAW ή JPEG που καταγράφηκαν ταυτόχρονα ως εικόνες RAW μπορεί να μη με-
ταφερθούν.

- Οι ρυθμίσεις προστασίας των εικόνων ίσως χαθούν κατά τη μεταφορά στον υπολογιστή.
- Ίσως εμφανιστούν προβλήματα κατά τη μεταφορά εικόνων ή των πληροφοριών των εικό-
νων ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, το μέγεθος του αρχείου ή του 
λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

- Τα αρχεία καταγραφής GPS (σ. 113) ίσως να μην μεταφέρονται σωστά.
- Ορισμένες λειτουργίες στο παρεχόμενο λογισμικό μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, όπως η 
επεξεργασία ταινιών και η μεταφορά εικόνων στη μηχανή.
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Μαθαίνοντας Περισσότερα
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα μέρη της μηχανής και τις ενδείξεις που εμφα-

νίζονται στην οθόνη της, ενώ παρέχει επίσης και τις βασικές οδηγίες χειρισμού.

2
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Επιλογέας Κατάστασης
Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κατάστασης για να αλλάξετε την κατάσταση λήψης.

Μέρη και Χειριστήρια της Μηχανής

Μηχανισμός Ζουμ
Λήψη: i (Τηλεφακός) / j (Ευρυγώνιος) 
(σ. 25, 50)
Προβολή: k (Μεγέθυνση) / g (Ευρετήριο) 
(σ. 138, 143)
Μικρόφωνα (σ. 30)
Φακός
Επιλογέας Κατάστασης
Κουμπί Κλείστρου (σ. 24)

Λυχνία (σ. 53, 72, 73, 75, 183, 184)
Πλήκτρο ON/OFF (σ. 19)
∆έκτης Σήματος GPS (σ. 109)
Φλας (σ. 50, 81)
∆ακτύλιος Ελέγχου (σ. 121)
Υποδοχή Τριπόδου
Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/Μπαταρίας (σ. 17)
Κάλυμμα Υποδοχής Μετατροπέα DC (σ. 196)

Κατάσταση Ταινίας
Για τη λήψη ταινιών (σ. 30, 128).
Ακόμη και εάν ο επιλογέας κατάστα-
σης δεν έχει ρυθμιστεί στην κατάστα-
ση Ταινίας, είναι δυνατόν να πραγμα-
τοποιήσετε λήψη βίντεο πατώντας το 
πλήκτρο της ταινίας (σ. 129).

Κατάσταση Ειδικών Σκηνών
Μπορείτε να φωτογραφίζετε 
χρησιμοποιώντας τις πιο κα-
τάλληλες ρυθμίσεις για τη συ-
γκεκριμένη σκηνή (σ. 60).

Κατάσταση P, Tv, Av, M, C
Επιλέξτε μόνοι σας τις ρυθμίσεις για τη
λήψη διάφορων τύπων εικόνων (σ. 80)

Αυτόματη Κατάσταση
Επιτρέπει τον καθορι-
σμό των ρυθμίσεων από 
τη μηχανή για πλήρως 
αυτόματη φωτογράφη-
ση (σ. 25, 30).

Κατάσταση ∆ημιουργικών 
Φίλτρων
Μπορείτε να προσθέσετε διάφο-
ρα εφέ στις εικόνες κατά τη 
φωτογράφηση (σ. 63).
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• Εάν περιστρέψετε τον επιλογέα ελέγχου , μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουρ-
γίες, όπως την επιλογή στοιχείων ή την εναλλαγή εικόνων. Εκτός από ορισμένες εξαιρέ-
σεις, οι ίδιοι χειρισμοί εκτελούνται επίσης με τα πλήκτρα opqr.

• Η ένδειξη  ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.

Υποδοχή Ιμάντα (σ. 13)
Οθόνη (Οθόνη LCD) (σ. 40, 204, 208) 
Ένδειξη (δείτε παρακάτω)

(Επιλογέας Λειτουργίας ∆ακτυλίου) 
(σ. 121) /Ανάκληση Αποθηκευμένων 
Λειτουργιών (σ. 187) /Πλήκτρο a (∆ιαγραφή 
Μεμονωμένων Εικόνων) (σ. 29)
Πλήκτρο Ταινίας (σ. 30, 127)
Ηχείο
Υποδοχή A/V OUT (Έξοδος Ήχου/Βίντεο) / 
Υποδοχή DIGITAL (σ. 35, 164, 192)
Υποδοχή HDMITM (σ. 193) 

Πλήκτρο n (σ. 43)
Πλήκτρο 1 (Αναπαραγωγή) (σ. 28, 137)
Πλήκτρο b (∆ιόρθωση Έκθεσης) (σ. 81) / d 
(Μετάβαση) (σ. 140) / o
e (Κοντινή Λήψη) (σ. 92) / f (Χειροκίνητη 
Εστίαση) (σ. 102) / Πλήκτρο q
Επιλογέας Ελέγχου (δείτε παρακάτω)
Πλήκτρο m FUNC./SET (σ. 42)
h (Φλας) (σ. 50, 81, 106) / Πλήκτρο r
l (Ενδείξεις) (σ. 40) / Πλήκτρο p

Χρώμα Κατάσταση Κατάσταση Λειτουργίας

Πράσινο

Ανάβει Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή (σ. 35), απενεργοποίηση οθόνης

Αναβοσβήνει
Κατά την έναρξη της μηχανής, την εγγραφή/ανάγνωση/μετάδοση 
δεδομένων εικόνας ή όταν είναι ενεργή η λειτουργία καταγραφής 
(σ. 113)

Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, μην σβήνετε τη μηχανή, μην ανοίγετε το κά-
λυμμα των υποδοχών κάρτας μνήμης/μπαταρίας και μην υποβάλετε τη μηχανή σε χτυπήματα, 
ή δονήσεις. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αλλοιώσουν τα δεδομένα των εικόνων ή να προκα-
λέσουν βλάβη στη μηχανή ή την κάρτα μνήμης.
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Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των οθονών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο p. Ανατρέξτε στη 
σ. 204 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωτογράφηση

Προβολή

Ενδείξεις Οθόνης σε Συνθήκες Χαμηλού Φωτισμού
Κατά τη φωτογράφηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η φωτεινότητα της οθόνης αυξάνε-
ται αυτόματα, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε το κάδρο (λειτουργία Νυχτερινής Οθόνης). 
Ωστόσο, η φωτεινότητα της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη και η φωτεινότητα της 
πραγματικής εικόνας που καταγράφει η μηχανή μπορεί να διαφέρουν. Υπάρχει πιθανότητα 
εμφάνισης θορύβου και η κίνηση του θέματος ενδέχεται να δείχνει “αφύσικη” στην οθόνη. 
Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην εικόνα που καταγράφεται.

Προειδοποίηση Υπερ-Έκθεσης κατά την Προβολή
Στην “Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών” (δείτε παραπάνω), υπερ-εκτεθειμένες περιοχές 
της εικόνας αναβοσβήνουν.

Ενδείξεις Οθόνης

Εναλλαγή των Οθονών

[ ] [ ]

• Μπορείτε να αλλάξετε τα περιεχόμενα της οθόνης κατά τη λήψη με την επιλογή [Ρυθμ. Προ-
βολής] (σ. 185).

• Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο p ενώ η εικόνα εμφανίζεται 
μετά τη λήψη. Ωστόσο, η οθόνη Απλών Πληροφοριών δεν είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να αλλά-
ξετε την αρχική οθόνη πατώντας το πλήκτρο n και κατόπιν επιλέγοντας τη ρύθμιση 
[Πληρ. Εξέτασης] στην καρτέλα 4 (σ. 185).

Οθόνη Ελέγχου 
Εστίασης (σ. 146)

Οθόνη Λεπτομερών 
Πληροφοριών

Χωρίς Εμφάνιση 
Πληροφοριών

Οθόνη Απλών 
Πληροφοριών
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Ιστόγραμμα κατά την Προβολή
 Το γράφημα που εμφανίζεται στην “Οθόνη Λεπτο-

μερών Πληροφοριών” (σ. 208) ονομάζεται ιστό-
γραμμα. Το ιστόγραμμα εμφανίζει την κατανομή 
της φωτεινότητας σε μια εικόνα οριζόντια και την 
ποσότητα της φωτεινότητας κατακόρυφα. Με τον 
τρόπο αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την έκθεση.

 Το ιστόγραμμα εμφανίζεται επίσης κατά τη λήψη 
φωτογραφιών (σ. 185, 204).

Ιστόγραμμα RGB/Οθόνη Πληροφοριών GPS
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο o στην "Οθόνη Λεπτο-

μερών Πληροφοριών", μπορείτε να εναλλάσσεστε 
μεταξύ της εμφάνισης του ιστογράμματος RGB και 
των πληροφοριών GPS. 

 Το ιστόγραμμα RGB εμφανίζει την κατανομή των 
αποχρώσεων του κόκκινου, του μπλε και του πρά-
σινου χρώματος σε μια εικόνα.  Οι αποχρώσεις 
εμφανίζονται οριζόντια και η ποσότητα κάθε από-
χρωσης κατακόρυφα. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί-
τε να αξιολογήσετε το χρώμα μιας εικόνας. 

 Εάν μεταβείτε στην "Οθόνη Λεπτομερών Πληρο-
φοριών", μπορείτε να ελέγξτε τις πληροφορίες θέ-
σης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψό-
μετρο) και την ημερομηνία λήψης που καταγράφη-
κε σε εικόνες και ταινίες (σ. 112) όταν η επιλογή 
[GPS] έχει οριστεί σε [On]. Τα περιεχόμενα που 
προβάλλονται, από επάνω προς τα κάτω, είναι το 
γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος, το 
υψόμετρο και οι πληροφορίες UTC (ημερομηνία/
ώρα λήψης).

ΦωτεινόΣκοτεινό

Υψηλή

Χαμηλή

• Όταν δεν λαμβάνεται σωστά το σήμα από ένα δορυφόρο GPS, στη θέση των αριθμητικών 
τιμών στοιχείων εμφανίζεται η ένδειξη [---] όταν τα δεδομένα θέσης δεν είναι πλήρη.

• Τα αρχικά UTC σημαίνουν “Coordinated Universal Time” (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) και 
αυτή η ώρα είναι περίπου ίση με την ώρα του Γκρίνουϊτς.
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Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες λήψης χρησιμο-
ποιώντας το μενού FUNC.
Τα στοιχεία και οι επιλογές του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης (σ. 212 
– 215).

Εμφανίστε το μενού FUNC.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε ένα 

στοιχείο του μενού.
 Οι διαθέσιμες τιμές για το στοιχείο του μενού εμφα-

νίζονται στην κάτω πλευρά της οθόνης.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή.
 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθ-

μίσεις πατώντας το πλήκτρο n στις επιλογές 
που εμφανίζουν την ένδειξη .

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε το πλήκτρο m.
 Η μηχανή επανέρχεται στην οθόνη λήψης και η κα-

θορισμένη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.

FUNC. Μενού– Βασικές Λειτουργίες

Στοιχεία Μενού

∆ιαθέσιμες Επιλογές
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Μπορείτε να καθορίσετε διάφορες λειτουργίες από τα επιμέρους μενού. Τα στοιχεία του με-
νού είναι οργανωμένα σε καρτέλες, όπως π.χ λήψη (4) και προβολή (1). Τα στοιχεία και 
οι επιλογές του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης και την κατάσταση προ-
βολής (σ. 216 – 221).

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε μια καρτέλα.
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ ή πατήστε τα 

πλήκτρα qr για να επιλέξετε μια καρτέλα.

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
 Για ορισμένα στοιχεία μπορεί να χρειαστεί να πατή-

σετε το πλήκτρο m ή r για να εμφανίσετε ένα 
υπομενού και να αλλάξετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επι-

θυμητή ρύθμιση.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 

στην κανονική οθόνη.

Πλήκτρο MENU – Βασικές Λειτουργίες
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Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων της μηχανής.

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [∆ιακοπή Ήχου].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [∆ιακοπή Ήχου] και κατό-
πιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 
στην κανονική οθόνη.

Αλλαγή των Ρυθμίσεων Ήχου

∆ιακοπή Ήχου

• Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τους ήχους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο p ενώ 
ανάβετε τη μηχανή.

• Εάν ενεργοποιήσετε ξανά τους ήχους της μηχανής, ο ήχος δεν θα παράγεται επίσης κατά την 
προβολή ταινιών (σ. 32). Εάν πατήσετε το πλήκτρο o κατά την προβολή μιας ταινίας, ο ήχος 
αναπαράγεται. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα op.
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Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [Ένταση Ήχου].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Ένταση Ήχου] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να προσαρμόσετε την 
ένταση του ήχου.

 Πατήστε το πλήκτρο n δύο φορές για να επι-
στρέψετε στην κανονική οθόνη.

Ρύθμιση της Έντασης του Ήχου
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Μπορείτε να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης με 2 τρόπους.

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [Φωτεινότητα LCD].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Φωτεινότητα LCD].

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να προσαρμόσετε την 

φωτεινότητα.
 Πατήστε το πλήκτρο n δύο φορές για να επι-

στρέψετε στην κανονική οθόνη.

 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο p για περισσότε-
ρο από 1 δευτερόλεπτο.

 Η φωτεινότητα της οθόνης αυξάνεται στη μέγιστη 
τιμή (Οι ρυθμίσεις που εκτελέστηκαν στο στοιχείο 
[Φωτεινότητα LCD] στην καρτέλα 3 θα 
απενεργοποιηθούν).

 Εάν κρατήσετε ξανά πατημένο το πλήκτρο p για 
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, η οθόνη θα επι-
στρέψει στο αρχικό επίπεδο φωτεινότητας.

Ρύθμιση Φωτεινότητας της Οθόνης

Χρήση του Μενού

Χρήση του Πλήκτρου p

• Την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη μηχανή, θα ενεργοποιηθεί η ρύθμιση φωτεινότητας 
της οθόνης που επιλέξατε στην καρτέλα 3.

• Εάν έχετε επιλέξει το υψηλότερο επίπεδο για τη ρύθμιση [Φωτεινότητα LCD] στην καρτέλα 
3, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα με το πλήκτρο p.
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Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην αλλαγή μίας ρύθμισης, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμί-
σεις της μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [Επαναφορά Όλων].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 3.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Επαναφορά Όλων] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Οι ρυθμίσεις της μηχανής θα επανέλθουν στις προ-
επιλεγμένες τιμές τους.

Επαναφορά της Μηχανής 
στις Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Υπάρχουν ρυθμίσεις/λειτουργίες των οποίων η επαναφορά
δεν είναι δυνατή;

• Οι ρυθμίσεις [Ημερομηνία/Ώρα] (σ. 20), [Γλώσσα ] (σ. 22), [Σύστημα Βίντεο] (σ. 192), 
[Ζώνη Ώρας] (σ. 181), καθώς και η εικόνα που έχει καθοριστεί σαν [Εικόνα Έναρξης] (σ. 178) 
στην καρτέλα 3.

• Τα αποθηκευμένα δεδομένα για την εξειδικευμένη ισορροπία λευκού (σ. 82).
• Τα χρώματα που επιλέξατε στη ρύθμιση Τονισμός Χρώματος (σ. 68) ή Αλλαγή Χρώματος 

(σ. 69).
• Η κατάσταση λήψης που επιλέξατε στο μενού K (σ. 60) ή  (σ. 63).
• Η κατάσταση Ταινία (σ. 128).
• Οι ρυθμίσεις στην κατάσταση  (σ. 38).



48

Για την εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας, η οθόνη σβήνει και η μηχανή απενεργο-
ποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εξοικονόμηση Ρεύματος κατά την Λήψη
Η οθόνη σβήνει σε 1 περίπου λεπτό μετά από τον τελευταίο χειρισμό της μηχανής. Περίπου 
2 λεπτά αργότερα, ο φακός συμπτύσσεται και η μηχανή σβήνει. Όταν η οθόνη είναι σβηστή 
αλλά ο φακός δεν έχει συμπτυχθεί ακόμα, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον 
της διαδρομής του (σ. 24) για να ανάψετε την οθόνη και να συνεχίσετε τη λήψη.

Εξοικονόμηση Ρεύματος κατά την Προβολή
Η μηχανή σβήνει περίπου 5 λεπτά μετά από τον τελευταίο χειρισμό.

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα.

 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο m.
 Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.
 Εάν κρατήσετε την μηχανή κατακόρυφα όσο χρη-

σιμοποιείτε την λειτουργία ρολογιού, θα μεταβεί 
αυτόματα σε κατακόρυφη προβολή. Πατήστε τα 
πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να 
αλλάξετε το χρώμα εμφάνισης.

 Πατήστε ξανά το πλήκτρο m για να ακυρώσετε 
την εμφάνιση ώρας.

Λειτουργία Εξοικονόμησης Ρεύματος 
(Αυτόματο Σβήσιμο)

• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος (σ. 180).

• Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν το σβήσιμο της οθόνης (σ. 181).

Λειτουργία Ρολογιού

Όταν η μηχανή είναι σβηστή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο m και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο ON/OFF για να εμφανίσετε το ρολόι.
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Φωτογράφηση με Λειτουργίες
που Χρησιμοποιούνται Συχνά

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης κοινών λειτουργιών, όπως π.χ. 

το χρονόμετρο, καθώς και τον τρόπο απενεργοποίησης του φλας.

• Οι επεξηγήσεις στο κεφάλαιο αυτό προϋποθέτουν ότι η μηχανή βρίσκεται στην κατάστα-
ση A. Κατά τη λήψη σε μια άλλη κατάσταση, ελέγξτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για τη 
συγκεκριμένη κατάσταση (σ. 210 – 219).

3
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Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψης με απενεργοποιημένο το φλας.

Πατήστε το πλήκτρο r.

Επιλέξτε !.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε ! και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Εάν το φλας είναι υψωμένο, κατεβαίνει αυτόματα.
Μόλις καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-

φανιστεί η ένδειξη !.
 Για να ενεργοποιήσετε ξανά το φλας, ακολουθήστε 

τα παραπάνω βήματα για να επιλέξετε .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ για λήψεις με συντελεστή ζουμ έως περίπου 
20x. Έτσι, μπορείτε να φωτογραφίζετε θέματα των οποίων η μεγέθυνση δεν είναι δυνατή με 
το οπτικό ζουμ λόγω της μεγάλης απόστασης στην οποία βρίσκονται.

Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς 
την ένδειξη i.
 Κρατήστε το μηχανισμό σε αυτή την θέση μέχρι να 

σταματήσει η λειτουργία του ζουμ.
 Η λειτουργία του ζουμ σταματά στο μεγαλύτερο δυ-

νατό συντελεστή ζουμ χωρίς να υπάρχει αλλοίω-
ση της εικόνας.

Απενεργοποίηση του Φλας

Τι γίνεται εάν εμφανιστεί ένα εικονίδιο  να αναβοσβήνει;

Όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες χαμηλού φωτι-
σμού, όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης αστάθειας της μηχανής, στην οθόνη θα αναβοσβήνει η 
ένδειξη . Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να μην κινείται.

Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)
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Μετακινήστε ξανά το μηχανισμό ζουμ 
προς την ένδειξη i.
Με το ψηφιακό ζουμ το θέμα εμφανίζεται ακόμα πιο 

μεγεθυμένο.

Μπορείτε να φωτογραφίσετε χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες εστιακές αποστάσεις 
24 χιλ., 28 χιλ., 35 χιλ., 50 χιλ., 85 χιλ., 100 χιλ. ή 120 χιλ. (σε αντιστοιχία με φιλμ 35mm). Το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να φωτογραφήσετε σε συγκεκριμένη εστιακή 
απόσταση.

Επιλέξτε μια εστιακή απόσταση.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y προς τα αριστερά μέ-

χρι να ακούσετε ένα κλικ και η εστιακή απόσταση 
θα αλλάξει από 24 χιλ. έως 28 χιλ. Εάν συνεχίσετε 
να περιστρέφετε τον δακτύλιο y, σε κάθε κλικ η 
εστιακή απόσταση ορίζεται στις τιμές 35 χιλ., 50 
χιλ., 85 χιλ., 100 χιλ. και 120 χιλ.

Συντελεστής Ζουμ

Απενεργοποίηση του ψηφιακού ζουμ

Για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ, πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ψηφιακό 
Ζουμ] στην καρτέλα 4 και κατόπιν επιλέξτε [Off].

• Οι εστιακές αποστάσεις κατά τη χρήση του οπτικού ζουμ και του ψηφιακού ζουμ ταυτόχρονα 
είναι οι εξής (όλες οι εστιακές αποστάσεις αναφέρονται σε αντιστοιχία με φιλμ 35mm):

24 – 480 χιλ. (24 – 120 χιλ. κατά τη χρήση μόνο του οπτικού ζουμ)
• Ανάλογα με τη ρύθμιση εγγραφόμενων pixel (σ. 56) και το συντελεστή ζουμ, η ποιότητα των 
εικόνων μπορεί να είναι μειωμένη (ο συντελεστής ζουμ θα εμφανίζεται με μπλε χρώμα).

• Στις αναλογίες εικόνας (σ. 55) εκτός της τιμής  και στις επιλογές  ή  (σ. 89) , το 
ψηφιακό ζουμ ορίζεται σταθερά σε [Off].

Φωτογράφηση με τη Χρήση Προκαθορισμένων 
Εστιακών Αποστάσεων (Βήμα Ζουμ)

Κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ (σ. 50), η περιστροφή του δακτυλίου y προς τα αριστερά 
δεν θα αλλάξει το συντελεστή ζουμ. Ωστόσο, η περιστροφή του δακτυλίου προς τα δεξιά θα 
καθορίσει την εστιακή απόσταση σε 120 χιλ.
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Μπορείτε να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήψης σε μια εικόνα - οι πληροφορίες 
αυτές θα εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. Ωστόσο, μετά από την εισαγωγή 
αυτών των στοιχείων δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής τους. Καθορίστε εκ των προτέρων 
τη σωστή ημερομηνία και ώρα στη μηχανή (σ. 19).

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [Εκτυπ. Ημ/νίας].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 4.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Εκτυπ. Ημ/νίας].

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε 

[Ημερομηνία] ή [Ημ/νία & Ώρα].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 

τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη λήψης.

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη [ΗΜΝΙΑ].

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Η ημερομηνία ή η ώρα λήψης καταγράφονται στην 

κάτω δεξιά γωνία της εικόνας.
 Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμι-

ση, επιλέξτε [Off] στο βήμα 3.

Εισαγωγή Ημερομηνίας και Ώρας

Μπορείτε να εισάγετε και να εκτυπώσετε την ημερομηνία λήψης σε εικόνες οι οποίες δεν δια-
θέτουν ενσωματωμένες πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας με τον ακόλουθο τρόπο. Ωστόσο, 
εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για εικόνες με ενσωματωμένη ημερομηνία και ώρας, 
οι πληροφορίες αυτές ίσως εκτυπωθούν δύο φορές.
• Για την εκτύπωση, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης DPOF (σ. 171).
• Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λογισμικό για την εκτύπωση των φωτογραφιών σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.
• Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του εκτυπωτή (σ. 164).
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για τη λήψη μιας ομαδικής φωτογραφίας στην 
οποία να συμπεριλαμβάνεται και ο φωτογράφος. Η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περί-
που 10 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε ].
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε ] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Μόλις καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-
φανιστεί η ένδειξη ].

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον 

για να εστιάσετε στο θέμα και στην συνέχεια πατή-
στε το κουμπί μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

 Όταν το χρονόμετρο ξεκινά, η λυχνία αναβοσβήνει 
και η μηχανή αναπαράγει τον ήχο χρονόμετρου.

 ∆ύο δευτερόλεπτα πριν από την ελευθέρωση του 
κλείστρου, η ταχύτητα της λυχνίας και του ήχου αυ-
ξάνεται (η λυχνία παραμένει αναμμένη κατά την 
ενεργοποίηση του φλας).

 Για να ακυρώσετε τη λήψη με το χρονόμετρο μετά 
την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε το 
πλήκτρο n.

 Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμι-
ση, επιλέξτε  στο βήμα 2.

Χρήση του Χρονόμετρου
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Η μηχανή θα καταγράψει τη λήψη περίπου 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί του 
κλείστρου, αποφεύγοντας τυχόν κίνηση της μηχανής η οποία συμβαίνει κατά το πάτημα του 
κουμπιού.

Επιλέξτε [.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 53 για να επιλέξετε [.
Μόλις καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-

φανιστεί η ένδειξη [.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 στη 

σ. 53 για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.

Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο καθυστέρησης (0 – 30 δευτ.) και το πλήθος των λήψεων
(1 – 10 λήψεις).

Επιλέξτε $.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 53 για να επιλέξετε $.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις.
 Πατήστε το πλήκτρο n.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να ορίσετε την κα-

θυστέρηση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να ορίσετε το πλήθος των λήψεων.
 Πατήστε το πλήκτρο m.
Μόλις καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-

φανιστεί η ένδειξη $.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 στη 

σ. 53 για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.

Χρήση του Χρονόμετρου για Αποφυγή Αστάθειας της Μηχανής

Προσαρμογή του Χρονόμετρου
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Μπορείτε να αλλάξετε τον λόγο πλάτους προς ύψος μιας εικόνας.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, θα αλλάξουν οι ανα-
λογίες εικόνας της οθόνης.

 Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμι-
ση, επιλέξτε  στο βήμα 2.

• Όταν επιλέξετε 2 ή περισσότερες λήψεις, οι ρυθμίσεις της έκθεσης και της ισορροπίας λευκού 
καθορίζονται με την πρώτη λήψη. Εάν ανάψει το φλας ή καθορίσετε μεγάλο πλήθος λήψεων, 
το χρονικό διάστημα μεταξύ τους μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Εάν γεμί-
σει η κάρτα μνήμης, η εγγραφή σταματά αυτόματα.

• Εάν ο χρόνος καθυστέρησης που επιλέξετε είναι περισσότερος από 2 δευτερόλεπτα, η ταχύ-
τητας της λυχνίας και του ήχου του χρονόμετρου αυξάνονται 2 δευτερόλεπτα πριν από την 
ελευθέρωση του κλείστρου (η λυχνία ανάβει κατά την ενεργοποίηση του φλας).

Αλλαγή των Αναλογιών

Ίδιες αναλογίες εικόνας με αυτές των τηλεοράσεων υψηλής ευκρίνειας, χρησιμοποιείται για προ-
βολή σε τηλεοράσεις HD ευρείας εικόνας.

Ίδιες αναλογίες με φιλμ 35mm, χρησιμοποιείται για εκτύπωση φωτογραφιών σε μέγεθος 130 x 
180mm ή ταχυδρομικής κάρτας.

Για την εκτύπωση φωτογραφιών μεγέθους 90 x 130mm σε διάφορα χαρτιά μεγέθους A 
χρησιμοποιούνται ίδιες αναλογίες εικόνας με την οθόνη αυτής της μηχανής.

Αναλογίες εικόνας σε σχήμα τετραγώνου.

Αναλογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη λήψη πορτραίτων.

• Οι αναλογίες για εικόνες  και  (σ. 89) ορίζονται σταθερά σε .

• Οι λειτουργίες ψηφιακού ζουμ (σ. 50) και ψηφιακού μετατροπέα τηλεφακού (σ. 93) είναι δια-
θέσιμες μόνο στις αναλογίες εικόνας , καθώς η ρύθμιση [Ψηφιακό Ζουμ] ορίζεται στα-
θερά σε [Off] σε όλες τις άλλες αναλογίες.

• Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μηχανή έτσι ώστε η περιστροφή του δακτυλίου y να αλλάζει 
τις αναλογίες εικόνας (σ. 121).
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Μπορείτε να επιλέξετε τα εγγραφόμενα pixels μεταξύ 4 ρυθμίσεων.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση 
εγγραφόμενων pixels.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμι-

ση, επιλέξτε  στα βήματα 1 – 2.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων 2 επιπέδων ποσοστού συμπίεσης (ποιότητα 
εικόνας):  (Υψηλή),  (Κανονική).

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση 
ποσοστού συμπίεσης.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο n.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμι-

ση, επιλέξτε  στα βήματα 1 – 2.

Αλλαγή της Ρύθμισης Εγγραφόμενων Pixels 
(Μέγεθος Εικόνας)

Το ψηφιακό ζουμ (σ. 50) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αναλογίες εικόνας .

Αλλαγή του Ποσοστού Συμπίεσης (Ποιότητα Εικόνας)
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Τιμές Εγγραφόμενων Pixel και Ποσοστού Συμπίεσης κατά 
Προσέγγιση - κατά προσέγγιση (για Αναλογίες Εικόνας 4:3)

• Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα υπολογίζονται σύμφωνα με πρότυπα της Canon και ενδέχεται 
να αλλάξουν ανάλογα με το θέμα, την κάρτα μνήμης και τις ρυθμίσεις της μηχανής.

• Οι τιμές του πίνακα βασίζονται σε αναλογίες εικόνας 4:3. Εάν αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας (σ. 55), 
μπορείτε να φωτογραφήσετε περισσότερες λήψεις καθώς το μέγεθος των δεδομένων ανά εικόνα θα 
είναι μικρότερο από ότι με τις εικόνες 4:3. Ωστόσο, καθώς οι εικόνες 16:9  έχουν ρύθμιση εγγρα-
φόμενων pixel 1920 x 1080, το μέγεθος των δεδομένων τους θα είναι μεγαλύτερο από τις εικόνες 4:3.

Τιμές Μεγέθους Χαρτιού - κατά προσέγγιση
(για Αναλογίες Εικόνας 4:3)

  Για αποστολή εικόνων σαν συνημμένα αρχεία 
σε μηνύματα e-mail.

Εγγραφόμενα Pixels
Ποσοστό 
Συμπίεσης

Μέγεθος δεδομένων 
μεμονωμένης εικόνας 

(Περίπου KB)

Πλήθος λήψεων ανά κάρτα 
μνήμης (κατά προσέγγιση)

4 GB 16 GB

 (Μεγάλο) 3084 1231 5042

12M/4000x3000 1474 2514 10295

 (Μεσαία 1) 1620 2320 9503

6M/2816x2112 780 4641 19007

 (Μεσαία 2) 558 6352 26010

2M/1600x1200 278 12069 49420

 (Μικρό) 150 20116 82367

0.3M/640x480 84 30174 123550

A2 (420 x 594mm )

A3 – A5 (297 x 420 – 
148 x 210mm )

130 x 180mm
Μέγεθος ταχυ-
δρομικής κάρτας
90 x 130mm
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Κατά τη λήψη σκηνών με φωτισμό από λυχνίες υδραργύρου, όπως κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, το θέμα και το φόντο στην καταγεγραμμένη εικόνα μπορεί να έχουν μια πράσινη από-
χρωση. Μπορείτε να διορθώσετε αυτόματα την πράσινη απόχρωση κατά τη φωτογράφηση 
(Ισορροπία Λευκού Πολλαπλών περιοχών).

Εμφανίστε το μενού.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Επιλέξτε [∆ιορθ λυχν Hg].
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξε-

τε την καρτέλα 4.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [∆ιορθ λυχν Hg].

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On]. 
 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 

τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη λήψης.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη .

 Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ακο-
λουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων παραπάνω 
για να επιλέξετε [Off].

∆ιόρθωση της Πράσινης Απόχρωσης 
από Λυχνίες Υδραργύρου

• Μετά τη λήψη των σκηνών που φωτίζονται από λυχνίες υδραργύρου, θα πρέπει να ορίσετε 
τη ρύθμιση [∆ιορθ λυχν Hg] σε [Off]. Εάν αφήσετε τη ρύθμιση στη θέση [On], τα φυσικά 
πράσινα χρώματα (όχι η απόχρωση που προκαλείται από λυχνίες υδραργύρου) μπορεί να 
διορθωθούν τυχαία.

• ∆εν μπορείτε να διορθώσετε ταινίες. 

• Καθώς μπορεί να μην επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες 
λήψης, προσπαθήστε να τραβήξετε μερικές δοκιμαστικές λήψεις.
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Προσθήκη Εφέ και Λήψη
σε ∆ιάφορες Συνθήκες

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο προσθήκης εφέ και λήψης σε διάφορες 

συνθήκες.

4
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Όταν επιλέξετε την κατάλληλη κατάσταση, η μηχανή θα επιλέξει τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
για τις συνθήκες που επιθυμείτε να φωτογραφήσετε.

Θέστε τη μηχανή στην κατάσταση 
K.
 Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση 

K.

Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Ξεκινήστε τη λήψη.

I  Φωτογράφηση πορτραίτων 
(Πορτραίτο)
 Παράγει εικόνες με πιο “ομαλή” υφή κατά την 

φωτογράφηση ανθρώπων.

J Φωτογράφηση τοπίων (Τοπίο)
 Σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε μαγευτικά τοπία 

με πραγματική τρισδιάστατη αίσθηση.

Λήψη σε Ειδικές Σκηνές
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V  Φωτογράφηση παιδιών και 
κατοικίδιων (Παιδιά&Ζώα)
 Σας δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε θέμα-

τα τα οποία κινούνται, όπως π.χ. παιδιά και κατοι-
κίδια ζώα, χωρίς να χάνετε καμία ευκαιρία για μία 
καλή λήψη.

 Απομακρυνθείτε περίπου 1 μ. (3,3 ') ή περισσότε-
ρο από το θέμα σας και φωτογραφήστε.

 Φωτογράφηση νυχτερινών σκηνών 
χωρίς τη χρήση τριπόδου
(Βραδινή Λήψη στο Χέρι)
 Επιτρέπει τη φωτογράφηση υπέροχων εικόνων 

με νυχτερινές σκηνές συνδυάζοντας αρκετές συ-
νεχείς λήψεις για μείωση της αστάθειας της μηχα-
νής και του θορύβου.

 Όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, θα πρέπει να φω-
τογραφίζετε στην κατάσταση A (σ. 25).

w Στην παραλία (Παραλία)
 Επιτρέπει την καταγραφή φωτεινών λήψεων αν-

θρώπων σε παραλίες με άμμο, όπου το ανακλώ-
μενο φως του ήλιου είναι ισχυρό.

S Υποβρύχια φωτογράφηση (Υποβρύχια)
 Με τη χρήση μιας αδιάβροχης θήκης (προαιρετι-

κή), μπορείτε να φωτογραφίζετε υποβρύχια τοπία 
και πλάσματα του βυθού με φυσικά χρώματα 
(σ. 228).

O Φωτογράφηση φυλλωμάτων 
(Φυλλώματα)
 Σας δίνει την δυνατότητα να φωτογραφίζετε δένδρα 

και φύλλα, όπως π.χ. φθινοπωρινά φύλλα ή τοπία 
με ανθισμένα λουλούδια, με ζωντανά χρώματα.
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P Σε χιονισμένα τοπία (Χιόνι)
 Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε ανθρώπους με 

φόντο χιονισμένα τοπία, με κατάλληλο φωτισμό 
και φυσικά χρώματα.

t Φωτογράφηση πυροτεχνημάτων 
(Πυροτεχνήματα)
 Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε πυροτεχνήματα 

με ζωντανά χρώματα.

• Στην κατάσταση , κρατήστε σταθερά τη μηχανή κατά τη λήψη, καθώς καταγράφονται 
πολλαπλές διαδοχικές εικόνες.

• Στην κατάσταση t, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να μην κινείται και να απο-
φύγετε το φλουτάρισμα της εικόνας. Επιπλέον, όταν φωτογραφίζετε με τη μηχανή τοποθετη-
μένη σε ένα τρίποδο, σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] στη 
θέση [Off] (σ. 186).

• Στις καταστάσεις V, S ή , η ποιότητα των εικόνων μπορεί να είναι υποβαθμισμένη εξαι-
τίας της αύξησης της ταχύτητας ISO (σ. 85) ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες λήψης.

• Εάν η αστάθεια της μηχανής είναι πολύ έντονη κατά τη φωτογράφηση στην κατάσταση , 
η μηχανή μπορεί να μην είναι σε θέση να συνδυάσει τις εικόνες ή μπορεί να μην επιτύχετε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
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Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα εφέ στις εικόνες κατά τη φωτογράφηση.

Θέστε τη μηχανή στην κατάσταση .
 Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση 

.

Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Ξεκινήστε τη λήψη.

Φωτογράφηση με ζωηρά χρώματα 
(Πολύ Έντονα Χρώματα)
 Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με ζωντανά, 

έντονα χρώματα.

Φωτογράφηση εικόνων με μορφή 
πόστερ (Εφέ Πόστερ)
 Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε εικόνες που 

μοιάζουν με παλιές αφίσες ή εικόνες.

Προσθήκη Εφέ και Λήψη (∆ημιουργικά Φίλτρα)

Καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη λήψη 

εικόνων στις καταστάσεις , , ,  και , τραβήξτε αρχικά ορισμένες 

δοκιμαστικές λήψεις.
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Η μηχανή καταγράφει 3 διαδοχικές λήψεις με διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας και κατό-
πιν επιλέγει και συνδυάζει τις περιοχές με την καλύτερη φωτεινότητα σε μία εικόνα. Η λει-
τουργία αυτή σας επιτρέπει να μειώσετε την υπερέκθεση των φωτεινών τόνων και τις απώ-
λειες των λεπτομερειών στις σκιασμένες περιοχές που εμφανίζονται συχνά στις σκηνές υψη-
λής αντίθεσης.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .

Ασφαλίστε τη μηχανή.
 Τοποθετήστε την μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να 

μην κινείται και να αποφύγετε το φλουτάρισμα της 
εικόνας.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου πλήρως. Η μηχα-

νή καταγράφει 3 λήψεις και κατόπιν τις συνδυάζει.

Προσθήκη Εφέ Χρώματος

Επιλέξτε ένα εφέ χρώματος
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο p, πατήστε τα πλήκ-

τρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επι-
λέξετε ένα εφέ χρώματος και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Φωτογράφηση Σκηνών Υψηλής Αντίθεσης 
(Υψηλή ∆υναμική Περιοχή)

Κατά τη φωτογράφηση με αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να ορίσετε την [Κατάσταση IS] σε 
[Off] (σ. 186).

• Το θέμα θα εμφανιστεί θολό εάν κινηθεί.

• Καθώς οι εικόνες συνδυάζονται μετά τη λήψη, μπορεί να απαιτείται ορισμένος χρόνος επε-
ξεργασίας πριν μπορέσετε να καταγράψετε την επόμενη λήψη.
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Εφέ Χρώματος

Η κατάσταση αυτή ξεθωριάζει τα χρώματα και εφαρμόζει ένα εφέ "τραχύτητας" στην εικόνα 
έτσι ώστε να μοιάζει με παλιά φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 διαφορετικών 
επιπέδων του εφέ

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .

Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε το 

επίπεδο του εφέ.
 Μπορείτε να ελέγξετε το εφέ στην οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.

'Απενεργοποίηση 
Εφέ

—

Σέπια Σας επιτρέπει να καταγράφετε εικόνες με τόνους σέπια.

Α/Μ Σας επιτρέπει να καταγράφετε ασπρόμαυρες εικόνες.

Πολύ Έντονα 
Χρώματα

Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με ζωντανά, έντονα χρώματα.

Εφέ Πόστερ
Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε εικόνες που μοιάζουν με παλιές αφίσες ή 
εικόνες.

Φωτογράφηση με Εφέ "Ξεθωριάσματος"
των Χρωμάτων (Νοσταλγία)

• Οι λειτουργίες ψηφιακού ζουμ (σ. 50), εκτύπωσης ημερομηνίας (σ. 52) και διόρθωσης του 
φαινομένου "κόκκινων ματιών" (σ. 107) δεν είναι διαθέσιμες.

• Στην οθόνη λήψης, τα χρώματα θα αλλάξουν, ωστόσο το εφέ της "τραχύτητας" της εικόνας 
δεν θα εμφανίζεται. Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το εφέ κατά την προβολή των εικόνων (σ. 28).
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Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με το εφέ παραμόρφωσης ενός ευρυγώνιου φακού.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .

Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε το 

επίπεδο του εφέ.
 Μπορείτε να ελέγξετε το εφέ στην οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.

Φλουτάρει επιλεγμένα τμήματα στην επάνω και την κάτω πλευρά μιας εικόνας για την παρα-
γωγή του εφέ ενός μοντέλου μινιατούρας.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .
 Στην οθόνη εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο (η πε-

ριοχή της εικόνας στην οποία δεν θα εφαρμοστεί 
το φλουτάρισμα).

Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να 
διατηρήσετε εστιασμένη.
 Πατήστε το πλήκτρο p.
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να αλλά-

ξετε το μέγεθος του πλαισίου και πατήστε τα 
πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για 
να αλλάξετε τη θέση του πλαισίου. Στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο m.

Ξεκινήστε τη λήψη.

Φωτογράφηση με Εφέ Υπερ-Ευρυγώνιου Φακού 
(Εφέ Ευρείας Γωνίας)

Φωτογράφηση Εικόνων με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας 
(Εφέ Μινιατούρας)
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Το εφέ αυτό μειώνει τη φωτεινότητα και φλουτάρει τις γωνίες της εικόνας, ενώ αλλάζει επίσης τα 
χρώματα έτσι ώστε να έχει την εμφάνιση εικόνας που έχει καταγραφεί με μια παιδική μηχανή.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .

Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε ένα 

τόνο χρώματος.
 Μπορείτε να ελέγξετε τον τόνο χρώματος στην 

οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.

• Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr στο βήμα 2, μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του 
πλαισίου σε κατακόρυφο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή εστίασης πατώντας 
ξανά τα πλήκτρα qr ή περιστρέφοντας τον επιλογέα 7. Εάν πατήσετε τα πλήκτρα op, το 
πλαίσιο επανέρχεται σε οριζόντιο προσανατολισμό.

• Εάν κρατήσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ο προσανατολισμός του πλαισίου θα αλλάξει.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την ταχύτητα αναπαραγωγής ( ) πριν την καταγραφή της 
ταινίας σε κατάσταση Εφέ Μινιατούρας (σ. 130).

Λήψη με Εφέ Παιδικής Μηχανής (Εφέ Παιδικής Μηχανής)

Tυπικό Οι εικόνες μοιάζουν σαν να έχουν καταγραφεί με μια παιδική μηχανή.

Θερμό Επιτρέπει τη λήψη εικόνων με θερμότερους τόνους από τη ρύθμιση [Τυπικό].

Ψυχρό Επιτρέπει τη λήψη εικόνων με ψυχρότερους τόνους από τη ρύθμιση [Τυπικό].
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Μπορείτε να φωτογραφίσετε εικόνες με ασπρόμαυρο, σέπια ή μπλε και λευκό χρώμα.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .

Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε ένα 

τόνο χρώματος.
 Μπορείτε να ελέγξετε τον τόνο χρώματος στην 

οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.

Μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε μόνο ένα χρώμα σε ένα κάδρο και να αλλάξετε τα 
υπόλοιπα σε μαύρο και άσπρο.

Επιλέξτε T.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε T.

Πατήστε το πλήκτρο p.
 Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ η πρωτότυπη 

εικόνα και η εικόνα στην οποία έχει εφαρμοστεί ο 
Τονισμός Χρώματος.

 Το προεπιλεγμένο χρώμα είναι το πράσινο.

Μονόχρωμη Λήψη

Α/Μ Σας επιτρέπει να καταγράφετε ασπρόμαυρες εικόνες.

Σέπια Σας επιτρέπει να καταγράφετε εικόνες με τόνους σέπια.

Μπλε Σας επιτρέπει να καταγράφετε εικόνες με μπλε και λευκούς τόνους.

Λήψη με Τονισμό Χρώματος
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Καθορίστε το επιθυμητό χρώμα.
 Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο έτσι ώστε να 

καλύπτεται με το επιθυμητό χρώμα και πατήστε 
το πλήκτρο q.

 Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.

Καθορίστε την γκάμα των χρωμάτων.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να αλλάξετε την γκάμα των χρωμά-
των που θα διατηρηθούν.

 Επιλέξτε μια αρνητική τιμή για να περιορίσετε την 
γκάμα των χρωμάτων. Επιλέξτε μια θετική τιμή για 
να επεκτείνετε την γκάμα των χρωμάτων σε πα-
ρόμοια χρώματα.

 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε τη 
ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην οθό-
νη λήψης.

Κατά την καταγραφή μιας εικόνας, μπορείτε να αλλάζετε ένα χρώμα με κάποιο άλλο. 
Μπορείτε να αλλάξετε μόνο ένα χρώμα.

Επιλέξτε Y.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε Y.

Πατήστε το πλήκτρο p.
 Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ η πρωτότυπη 

εικόνα και η εικόνα στην οποία έχει εφαρμοστεί η 
Αλλαγή Χρώματος.

 Επιλέγοντας την προεπιλεγμένη ρύθμιση της μη-
χανής, το πράσινο αλλάζει σε γκρι.

Καταγεγραμμένο χρώμα

• Η χρήση του φλας μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα αποτελέσματα σε αυτή την κατάσταση.

• Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι μειωμένη ή 
να μην επιτύχετε το αναμενόμενο χρώμα.

Λήψη με Αλλαγή Χρώματος
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Καθορίστε το χρώμα που θέλετε να 
αλλάξετε.
 Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο έτσι ώστε να 

καλύπτεται με το επιθυμητό χρώμα και πατήστε 
το πλήκτρο q.

 Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.

Καθορίστε το τελικό χρώμα.
 Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο έτσι ώστε να 

καλύπτεται με το επιθυμητό χρώμα και πατήστε 
το πλήκτρο r.

 Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.

Καθορίστε την γκάμα των χρωμάτων 
που θέλετε να αλλάξετε.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να ρυθμίσετε την γκάμα των χρω-
μάτων που θα αλλάξουν.

 Επιλέξτε μια αρνητική τιμή για να περιορίσετε την 
γκάμα των χρωμάτων. Επιλέξτε μια θετική τιμή για 
να επεκτείνετε την γκάμα των χρωμάτων σε πα-
ρόμοια χρώματα.

 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε τη 
ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην οθό-
νη λήψης.

• Η χρήση του φλας μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα αποτελέσματα σε αυτή την κατάσταση.

• Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι μειωμένη ή 
να μην επιτύχετε το αναμενόμενο χρώμα.
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Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ταινία μικρής διάρκειας αποτελούμενη από τις εικόνες που 
καταγράψατε κατά την διάρκεια της ημέρας.
Κάθε φορά που καταγράφετε μια εικόνα, καταγράφεται σαν ταινία και η χρονική στιγμή της 
λήψης. Όλες οι ταινίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αποθηκεύονται σαν 
ένα αρχείο.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε .

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της 

διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
 Λίγο πριν την καταγραφή της εικόνας θα αποθη-

κευτεί μια ταινία διάρκειας 2 – 4 δευτ.

Αυτόματη ∆ημιουργία Ταινιών Μικρής ∆ιάρκειας 
(Ανασκόπηση Ταινιών)

Τι γίνεται αν δεν καταγράφεται η ταινία;

Η ταινία μπορεί να μην καταγραφεί αν τραβήξετε την φωτογραφία λίγο μετά το άναμμα της μηχανής, εάν 
επιλέξετε την κατάσταση  ή εκτελέσετε κάποιον άλλο χειρισμό στην κάμερα.

Προβολή ταινιών που δημιουργήθηκαν 
με την κατάσταση Ανασκόπηση Ταινιών

Μπορείτε να φιλτράρετε ανά ημερομηνία τις ταινίες που καταγράψατε στην κατάσταση  για προβο-
λή (σ. 139).

• Εφόσον καταγράφετε και ταινίες εκτός των εικόνων, η μπαταρία θα εκφορτιστεί ταχύτερα από 
τις λήψεις στην κατάσταση A.

• Η ποιότητα της εικόνας ορίζεται σταθερά στα  για ταινίες που έχουν δημιουργηθεί στην 
κατάσταση .

• Στις παρακάτω περιπτώσεις οι ταινίες θα αποθηκευτούν σαν μεμονωμένα αρχεία ακόμη και 
αν έχουν δημιουργηθεί την ίδια ημέρα στην κατάσταση .
- Εάν το μέγεθος του αρχείου του κλιπ φθάσει στα 4 GB ή εάν ο χρόνος εγγραφής φθάσει 
περίπου στη 1 ώρα

- Εάν η ταινία προστατεύεται (σ. 148)
- Εάν αλλάξει η ρύθμιση Ζώνη Ώρας (σ. 181)
- Εάν δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος (σ. 180)

• Εάν χρησιμοποιείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λήψης μιας ταινίας, καταγράφονται 
επίσης και οι ήχοι που παράγονται.

• Η μηχανή δεν θα παράγει ηχητικά σήματα όπως το πάτημα του κλείστρου μέχρι το μέσον της 
διαδρομής του ή τη χρήση των χειριστηρίων του χρονόμετρου (σ. 176).
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Η μηχανή θα πραγματοποιήσει την λήψη ακόμα και χωρίς να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου 
κάθε φορά που ανιχνεύει ένα χαμόγελο.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο p.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

 Η μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής για 
λήψη και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 
[Ανίχνευση Χαμόγελου:On].

Στρέψτε τη μηχανή προς ένα πρόσωπο.
 Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο, η μη-

χανή καταγράφει την λήψη αφού ανάψει η λυχνία.
 Πατήστε το πλήκτρο q για παύση της λειτουργίας 

ανίχνευσης χαμόγελου. Πατήστε ξανά το πλήκτρο q 
για συνεχίσετε τη λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου.

Ανίχνευση Προσώπου και Λήψη (Έξυπνο Κλείστρο)

Ανίχνευση Χαμόγελου και Φωτογράφηση

Τι γίνεται εάν η μηχανή δεν ανιχνεύσει ένα χαμόγελο;

Τα χαμόγελα ανιχνεύονται ευκολότερα εάν το θέμα βρίσκεται αντιμέτωπο με την μηχανή και ανοίξει το 
στόμα αρκετά ώστε να φανούν μερικά δόντια ενώ χαμογελά.

Αλλαγή του πλήθους λήψεων

Αφού επιλέξετε  στο βήμα 1, πατήσετε τα πλήκτρα op.

• Όταν ολοκληρώσετε την φωτογράφηση θα πρέπει να επιλέξετε μια άλλη κατάσταση. Στην 
αντίθετη περίπτωση, η μηχανή θα συνεχίσει να φωτογραφίζει κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα 
χαμόγελο.

• Μπορείτε επίσης να φωτογραφίσετε πατώντας το κουμπί του κλείστρου.
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Στρέψτε την μηχανή προς ένα πρόσωπο και πατήστε πλήρως το κουμπί του κλείστρου. Η 
μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περίπου 2 δευτερόλεπτα αφού ανιχνευθεί βλεφάρισμα.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο p.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και 
πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι 
το μέσον της διαδρομής του.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον και 

βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο γύ-
ρω από το πρόσωπο το οποίο θα βλεφαρίσει.

Πατήστε το κουμπί του κλείστρου 
πλήρως.
 Η μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής για 

λήψη και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα 
[Βλεφάρισμα για λήψη].

 Η λυχνία θα αναβοσβήνει και θα ακουστεί ο ήχος 
του χρονόμετρου.

Κοιτάξτε προς την μηχανή και 
βλεφαρίστε.
 Το κλείστρο θα ελευθερωθεί περίπου 2 δευτερό-

λεπτα μετά από την ανίχνευση του βλεφαρίσμα-
τος από το πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στο 
πλαίσιο.

 Για να ακυρώσετε τη λήψη με το χρονόμετρο μετά 
την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε 
το πλήκτρο n.

Χρήση του Χρονόμετρου για Βλεφάρισμα
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Το κλείστρο θα ελευθερωθεί περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά από την ανίχνευση ενός νέου 
προσώπου από τη μηχανή (σ. 94). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν 
θέλετε να συμμετέχετε στο κάδρο, όπως σε μια ομαδική φωτογραφία.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο p.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και 
πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι 
το μέσον της διαδρομής του.
 Βεβαιωθείτε ότι στο πρόσωπο στο οποίο εστιάζει η 

μηχανή εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο, ενώ λευ-
κά πλαίσια εμφανίζονται στα υπόλοιπα πρόσωπα.

Τι γίνεται εάν η μηχανή δεν ανιχνεύσει βλεφάρισμα;

• Εκτελέστε το βλεφάρισμα με σχετικά αργή ταχύτητα.
• Η μηχανή μπορεί να μην ανιχνεύσει το βλεφάρισμα εάν τα μάτια καλύπτονται από μαλλιά ή 
καπέλο ή εάν το πρόσωπο φορά γυαλιά.

Αλλαγή του πλήθους λήψεων

Αφού επιλέξετε  στο βήμα 1, πατήσετε τα πλήκτρα op.

• Εάν το πρόσωπο κλείσει και τα δύο μάτια, η μηχανή θα ανιχνεύσει επίσης την κίνηση ως 
βλεφάρισμα.

• Εάν δεν ανιχνευθεί βλεφάρισμα, το κλείστρο θα ελευθερωθεί περίπου 15 δευτερόλεπτα 
αργότερα.

• Εάν δεν υπάρχουν άτομα στο κάδρο όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου πλήρως, η μη-
χανή θα καταγράψει την λήψη αφού ανιχνεύσει την είσοδο στο κάδρο και το βλεφάρισμα ενός 
ατόμου.

Χρήση του Χρονόμετρου για Πρόσωπα
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Πατήστε το κουμπί του κλείστρου 
πλήρως.
 Η μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής για 

λήψη και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα 
[Κοιτάξτε σε μηχανή για αντίστροφη μέτρηση].

 Η λυχνία θα αναβοσβήνει και θα ακουστεί ο ήχος 
του χρονόμετρου.

Μπείτε στο κάδρο και κοιτάξτε προς 
την μηχανή.
 Μόλις η μηχανή ανιχνεύσει ένα καινούργιο πρό-

σωπο, η ταχύτητα της λυχνίας και του ήχου του 
χρονόμετρου αυξάνεται (η λυχνία παραμένει 
αναμμένη κατά την ενεργοποίηση του φλας) και 
περίπου 2 δευτερόλεπτα αργότερα το κλείστρο 
ελευθερώνεται.

 Για να ακυρώσετε τη λήψη με το χρονόμετρο μετά 
την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε 
το πλήκτρο n.

Αλλαγή του πλήθους λήψεων

Αφού επιλέξετε  στο βήμα 1, πατήσετε τα πλήκτρα op.

Ακόμα και αν η μηχανή δεν ανιχνεύσει το πρόσωπό σας αφού μπείτε στο κάδρο, το κλείστρο 
θα ελευθερωθεί 15 δευτερόλεπτα αργότερα.
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Κρατώντας πατημένο το κουμπί του κλείστρου, μπορείτε να καταγράψετε έως 8 συνεχείς λή-
ψεις με μέγιστη ταχύτητα περίπου 9,6 εικόνων ανά δευτερόλεπτο. Το HQ είναι ακρώνυμο 
του όρου "High Quality" (Υψηλή Ποιότητα).

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε .

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Η μηχανή θα καταγράφει διαδοχικές εικόνες για όσο 

χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου.
 Ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου για να ολο-

κληρώσετε τη λήψη. ∆ιαφορετικά, η  λήψη θα τερ-
ματιστεί αυτόματα όταν έχει καταγραφεί ο μέγι-
στος αριθμός εικόνων. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 
η ένδειξη [Μηχανή απασχολημένη.] και οι εικόνες 
θα προβληθούν με τη σειρά καταγραφής τους.

Κάθε σετ από συνεχόμενες εικόνες θα δημιουργήσει μια ομάδα και θα εμφανίζεται μόνο η 
πρώτη εικόνα της ομάδας. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή πλευρά 
της οθόνης για να σας υποδείξει ότι η εικόνα αποτελεί μέρος μιας ομάδας.

Συνεχής Λήψη με Υψηλή Ταχύτητα
(Ριπή Υψηλής Ταχύτητας HQ)

• Οι ρυθμίσεις για την εστίαση, τη φωτεινότητα και την ισορροπία λευκού είναι σταθερές 
σύμφωνα με την πρώτη λήψη.

• Κατά τη λήψη δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη.

• Όταν ολοκληρωθεί η συνεχής λήψης, μπορεί να χρειαστεί ορισμένος χρόνος πριν μπορέσετε 
να τραβήξετε την επόμενη λήψη.

• Η ταχύτητα λήψης μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, τις ρυθμίσεις της 
μηχανής και τη θέση του ζουμ.

Εικόνες που εμφανίζονται κατά την Προβολή

Εάν διαγράψετε εικόνα που ανήκει σε ομάδα (σ. 152), θα διαγραφούν και όλες οι υπόλοιπες 
εικόνες της ομάδας. Βεβαιωθείτε ότι είστε πολύ προσεκτικοί.
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• Μπορείτε να αναπαράγετε τις εικόνες μεμονωμένα (σ. 144) και να ακυρώσετε την καταχώρη-
ση σε ομάδα (σ. 145).

• Εάν προστατεύσετε (σ. 148) μια εικόνα που ανήκει σε ομάδα, θα προστατεύσετε και όλες τις 
υπόλοιπες εικόνες της ομάδας.

• Εάν προβάλλετε εικόνες ομάδας με χρήση Φίλτρου Αναπαραγωγής (σ. 140) ή μέσω Έξυ-
πνης Αναπαραγωγής (σ. 147), η ομαδοποίηση ακυρώνεται προσωρινά και η προβολή των 
εικόνων πραγματοποιείται επίπεδο εικόνας.

• ∆εν μπορείτε να χαρακτηρίσετε ως αγαπημένες (σ. 154), να επεξεργαστείτε (σ. 157 – 162), 
να ταξινομήσετε σε κατηγορίες (σ. 155), να εκτυπώσετε (σ. 164) ή να εφαρμόσετε ρυθμίσεις 
εκτύπωσης (σ. 172) σε εικόνες ομάδας. Προβάλλετε τις εικόνες ομάδας μεμονωμένα 
(σ. 144), ή ακυρώστε την ομαδοποίηση (σ. 145) πριν δοκιμάσετε τα παραπάνω.
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Εάν το πλάνο που θέλετε να φωτογραφήσετε είναι μεγάλο σε έκταση, μπορείτε να το χωρί-
σετε τραβώντας περισσότερες από μια λήψεις, τις οποίες αργότερα θα ενώσετε χρησιμο-
ποιώντας το κατάλληλο λογισμικό που διαθέτει ο υπολογιστής σας, για να δημιουργήσετε 
μια πανοραμική εικόνα.

Επιλέξτε x ή v.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 για να επιλέξετε x ή v.

Τραβήξτε την πρώτη λήψη.
 Οι ρυθμίσεις έκθεσης και ισορροπίας λευκού 

καθορίζονται από την πρώτη λήψη.

Τραβήξτε τις επόμενες λήψεις.
 Προσέξτε ώστε ένα τμήμα της πρώτης λήψης να 

επικαλύπτει ένα τμήμα της δεύτερης λήψης.
 Τυχόν μικρές ασυμφωνίες στις επικαλυπτόμενες 

περιοχές των εικόνων θα διορθωθούν κατά τη 
συρραφή των εικόνων.

 Μπορείτε να καταγράψετε έως και 26 λήψεις με 
τις ίδιες διαδικασίες.

Ολοκληρώστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Ενώστε τις εικόνες χρησιμοποιώντας 
έναν υπολογιστή.
 Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση εικόνων, 

ανατρέξτε στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.

Φωτογράφηση με Συρραφή Εικόνων

• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν σαν οθόνη χρησιμοποιείται μία τηλεόραση (σ. 193).

• Για να χρησιμοποιήσετε το Κλείδωμα AF, αποθηκεύστε το % στο πλήκτρο  (σ. 187).
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Επιλέγοντας Μόνοι σας τις Ρυθμίσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις διάφορες λειτουργίες 

της κατάστασης G, βελτιώνοντας έτσι τις φωτογραφικές σας ικανότητες.

• Οι επεξηγήσεις στο κεφάλαιο αυτό προϋποθέτουν ότι ο επιλογέας κατάστασης βρίσκεται 
στη θέση G.

• Το σύμβολο G αντιπροσωπεύει τον όρο Πρόγραμμα AE.

• Πριν επιχειρήσετε να φωτογραφήσετε χρησιμοποιώντας μία από τις λειτουργίες που περι-
γράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός 
της G, ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αυτές τις καταστάσεις (σ. 210 – 219).

5
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Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Τα αρχικά AE αντιπροσωπεύουν τον όρο “Αυτόματη Έκθεση”.
Η απόσταση εστίασης είναι περίπου 5 εκ. (2,0")  – άπειρο στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας 
γωνίας (j) και περίπου 30 εκ. (12" ) – άπειρο στη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (i).

Θέστε τη μηχανή στην κατάσταση G.
 Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση G.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ανάλογα 
με την περίπτωση (σ. 81 – 115).

Ξεκινήστε τη λήψη.

Φωτογράφηση με Πρόγραμμα AE

Τι γίνεται εάν η ταχύτητα του κλείστρου και η τιμή διαφράγματος 
εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα;

Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της σωστής έκθεσης όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του, οι τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί 
χρώμα. Για την επίτευξη της σωστής έκθεσης δοκιμάστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

• Ανάψτε το φλας (σ. 81)
• Επιλέξτε μια υψηλότερη ταχύτητα ISO (σ. 85)
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Μπορείτε να ρυθμίζετε την τυπική έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή σε βήματα 1/3 
στοπ και εύρος από -3 έως +3.

Θέστε τη μηχανή στην κατάσταση 
διόρθωσης της έκθεσης.
 Πατήστε το πλήκτρο o.

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα.
 Ενώ παρακολουθείτε την οθόνη, περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
 Το ποσοστό διόρθωσης της έκθεσης θα εμφανιστεί 

στην οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση του φλας κάθε φορά σε κάθε λήψη.
Η ωφέλιμη εμβέλεια του φλας για τη λήψη είναι περίπου 50 εκ. – 7,0 μ. (1,6 – 23' ) στη μέγι-
στη ρύθμιση ευρείας γωνίας (j) και περίπου 50 εκ. – 2,3 μ. (1,6 – 7,5' ) στη μέγιστη ρύθμι-
ση τηλεφακού (i).

Επιλέξτε h.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο r, πατήστε τα πλήκτρα 

qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε 
h και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Εάν το φλας είναι κατεβασμένο, υψώνεται αυτόματα.
 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-

νιστεί η ένδειξη h.

Ρύθμιση της Φωτεινότητας (∆ιόρθωση Έκθεσης)

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μηχανή έτσι ώστε η περιστροφή του δακτυλίου y να αλλάζει την 
τιμή της διόρθωσης (σ. 121).

Ενεργοποίηση του Φλας
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Η λειτουργία Ισορροπία Λευκού καθορίζει την βέλτιστη ισορροπία του λευκού για χρώματα 
με φυσική εμφάνιση που ταιριάζουν με τις συνθήκες λήψης.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία 
ισορροπίας λευκού.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού

Αυτόμ.
Καθορίζει αυτόματα τη βέλτιστη ισορροπία λευκού, ανάλογα με τις 
συνθήκες λήψης.

Φως Ημέρας Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.

Συννεφιά Για λήψεις με συννεφιά, υπό σκιά, ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.

Λυχν. Πυράκτωσης
Για λήψεις με φωτισμό από λυχνίες πυράκτωσης και λυχνίες φθορισμού 
τύπου bulb (σε 3 μήκη κύματος).

Λυχν. Φθορισμού
Για λήψεις με φωτισμό από λαμπτήρες φθορισμού με θερμό λευκό φως, 
ψυχρό λευκό φως, ή θερμό λευκό φως (σε 3 μήκη κύματος).

Λυχν. Φθορισμού H
Για λήψεις με φωτισμό από λαμπτήρες φθορισμού με φως ημέρας και 
λαμπτήρες φθορισμού τύπου φωτός ημέρας (σε 3 μήκη κύματος).

Φλας Κατά τη λήψη φωτογραφιών με φλας.

Υποβρύχια
Καθορίζει την καλύτερη ισορροπία λευκού και μειώνει την ένταση των 
τόνων του μπλε χρώματος για υποβρύχιες λήψεις με φυσικά χρώματα.

Εξειδικευμένη Για χειροκίνητο καθορισμό της εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού.

h
S
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Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού ανάλογα με την φωτεινή πηγή της σκηνής 
λήψης. Βεβαιωθείτε ότι προσαρμόζετε την ισορροπία λευκού ανάλογα με την φωτεινή πηγή 
της σκηνής λήψης.

 Στο Βήμα 2 της σ. 82, επιλέξτε .
 Βεβαιωθείτε ότι ένα λευκό θέμα καταλαμβάνει όλη 

τη σκηνή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο .
 Όταν καθοριστούν τα δεδομένα της ισορροπίας 

λευκού, οι αποχρώσεις στην οθόνη θα αλλάξουν.

Εξειδικευμένη Ισορροπία Λευκού

Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής μετά την καταγραφή των δεδομένων ισορροπίας 
λευκού, η απόδοση των τόνων δεν θα είναι σωστή.
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Μπορείτε να διορθώσετε την ισορροπία λευκού. Αυτή η διόρθωση έχει το ίδιο αποτέλεσμα 
με τη χρήση ενός διαθέσιμου στο εμπόριο φίλτρου μετατροπής θερμοκρασίας χρώματος ή 
διόρθωσης χρώματος.

∆ιορθώστε την ισορροπία λευκού.
 Στο βήμα 1 της σ. 82, επιλέξτε  και  περιστρέψ-

τε τον δακτύλιο y για να προσαρμόσετε το επίπεδο 
διόρθωσης B και A.

 Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

 Για να εκτελέσετε ακόμα πιο λεπτομερείς ρυθμί-
σεις, πατήστε το πλήκτρο n.

 Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y ή τον επιλογέα 7 ή 

πατήστε τα πλήκτρα opqr για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο της διόρθωσης.

 Για να επαναφέρετε το επίπεδο της διόρθωσης, 
πατήστε το πλήκτρο .

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση.

∆ιόρθωση της Ισορροπίας Λευκού

• Οι χαρακτήρες B, Α, Μ και G αντιπροσωπεύουν τα χρώματα μπλε, κίτρινο, ματζέντα και 
πράσινο αντίστοιχα.

• Ακόμα κι αν αλλάξετε τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού στο βήμα 1 της σ. 82 αφού προσαρ-
μόσετε το επίπεδο της διόρθωσης, οι ρυθμίσεις αυτές θα διατηρηθούν. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις 
θα μηδενιστούν εάν καταγραφούν δεδομένα εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού.

• Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την οθόνη ρύθμισης B και A περιστρέφοντας απλά τον 
δακτύλιο y (σ. 121).

• Ένα επίπεδο διόρθωσης των μπλε/κίτρινου ισοδυναμεί με 7 mired ενός φίλτρου μετατροπής 
θερμοκρασίας χρώματος. (Mired: μονάδα μέτρησης η οποία υποδηλώνει την πυκνότητα ενός 
φίλτρου μετατροπής θερμοκρασίας χρώματος).
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Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ISO.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε την 

ταχύτητα ISO.
 Η καθορισμένη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αλλαγή της Ταχύτητας ISO

Η μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ISO ανάλογα με την 
κατάσταση και τις συνθήκες λήψης.

Χαμηλή

Υψηλή

Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.

Για λήψεις με συννεφιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.

Για λήψη νυχτερινών τοπίων ή σε σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους.

Αλλαγή της ταχύτητας ISO

• Η μείωση της ταχύτητας ISO έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή εικόνων με υψηλότερη ευ-
κρίνεια. Ωστόσο, σε ορισμένες συνθήκες λήψης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα φλουταρί-
σματος της εικόνας.

• Η αύξηση της ταχύτητας ISO έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας του κλείστρου, τη 
μείωση του φλουταρίσματος της εικόνας και την επίτευξη μεγαλύτερης εμβέλειας του φλας, ώστε 
να φτάνει σε απομακρυσμένα θέματα. Η ποιότητα της εικόνας, ωστόσο, θα είναι μειωμένη.

• Όταν θέσετε την μηχανή σε , μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του για να εμφανίσετε την ταχύτητα ISO η οποία επιλέγεται αυτόματα.

• Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την ταχύτητα ISO πατώντας το πλήκτρο m και επιλέγοντας 
. Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή 

και κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο m. Πατήστε το πλήκτρο  ενώ η μηχανή βρίσκεται 
στην οθόνη ρυθμίσεων για να ορίσετε τη ρύθμιση .
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Μπορείτε να καθορίσετε μια μέγιστη ταχύτητα ISO μεταξύ των τιμών  έως  για τη 
ρύθμιση .

Επιλέξτε [Αυτόματες Ρυθμίσεις ISO].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Αυτόματες Ρυθμίσεις ISO] στην καρτέλα 4 και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα ISO.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [ΜέγΤαχύτηταISO] και 
κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε 
μια ρύθμιση.

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα αλλαγής μεταξύ των τιμών [Αργή], [Τυπική] ή [Γρήγορη] 
για τη ρύθμιση .

Επιλέξτε τον επιθυμητό ρυθμό αλλαγής.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

παραπάνω για να επιλέξετε [Ταχύτ. Αλλαγής].
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επι-

θυμητή ρύθμιση.

Αλλαγή της Μέγιστης Ταχύτητας ISO για τη Ρύθμιση 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ταχύτητα ISO πατώντας το πλήκτρο n και επιλέγοντας 
[Αυτόματες Ρυθμίσεις ISO] στην καρτέλα 4.

Αλλαγή της Ταχύτητας Αλλαγής για τη Ρύθμιση 
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Η μηχανή μπορεί να εντοπίσει περιοχές στο κάδρο, όπως πρόσωπα ή φόντο που είναι πολύ 
φωτεινά ή σκοτεινά και να τα προσαρμόσει αυτόματα επιλέγοντας την βέλτιστη φωτεινότητα 
κατά την λήψη.
Για την καταστολή της υπερέκθεσης των φωτεινών τόνων χρησιμοποιείται η λειτουργία 
∆ιόρθωσης ∆υναμικής Περιοχής. Για την ανάδειξη των λεπτομερειών στα σκοτεινά τμήματα 
της εικόνας χρησιμοποιείται η λειτουργία ∆ιόρθωσης Σκοτεινών Περιοχών.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων μεθόδων για τη διόρθωση της δυναμικής 
περιοχής: ,  και .

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη @.

Φωτογράφηση με ∆ιόρθωση της Φωτεινότητας
(i-Contrast)

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι χαμηλή ή η ρύθμιση της 
έκθεσης να μην είναι κατάλληλη.

• Έχετε τη δυνατότητα να διορθώνετε τις εικόνες που καταγράφετε (σ. 161).

• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μηχανή έτσι η περιστροφή του δακτυλίου y να αλλάζει τις 
ρυθμίσεις ∆ιόρθωση ∆Π ή ∆ιόρθωση Σκιάς (σ. 121).

• ∆εν είναι διαθέσιμη στις καταστάσεις  ή .

∆ιόρθωση ∆υναμικής Περιοχής (∆ιόρθωση ∆Π)

• Με τις επιλογές  και , η ταχύτητα ISO επανέρχεται σε  ακόμη κι εάν ορίσετε 

υψηλότερη ταχύτητα από .

• Με την επιλογή , η ταχύτητα ISO επανέρχεται σε  ακόμη κι εάν ορίσετε χαμηλότερη 

ταχύτητα από .

• Με την επιλογή , η ταχύτητα ISO επανέρχεται σε  ακόμη κι εάν ορίσετε χαμηλότερη 

ταχύτητα από .
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Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 87 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο n.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη @.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων διόρθωσης του θορύβου: [Τυπική], [Υψηλή], 
[Χαμηλή]. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη λήψη με υψηλές 
ταχύτητες ISO.

Επιλέξτε ένα επίπεδο μείωσης θορύβου.
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [NR 

υψηλ. ΙSO] στην καρτέλα 4 και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

∆ιόρθωση Σκιάς

Αλλαγή του Επιπέδου Μείωσης Θορύβου 
(NR σε Υψηλή Ταχύτητα ΙSO)

• Οι ρυθμίσεις της επιλογής [NR υψηλ. ΙSO] δεν εφαρμόζονται στις ταινίες.

• Μη διαθέσιμη για τις επιλογές  ή .
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Οι εικόνες RAW είναι ακατέργαστα δεδομένα που καταγράφονται χωρίς σχεδόν καθόλου 
υποβάθμιση στην ποιότητα, η οποία προκύπτει από την επεξεργασία της εικόνας στο εσω-
τερικό της μηχανής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό για να εκτελέ-
σετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στην εικόνα με ελάχιστες απώλειες στην ποιότητα.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 

7 για να επιλέξετε  ή  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Λήψη Εικόνων RAW

Καταγράφει μια εικόνα JPEG. Κατά την εγγραφή εικόνων JPEG, η επεξεργασία της εικόνας για 
βέλτιστη ποιότητα και η συμπίεση εκτελούνται στο εσωτερικό της μηχανής. Ωστόσο, η διαδικασία 
συμπίεσης δεν μπορεί να αντιστραφεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση 
των αρχικών δεδομένων εάν η εικόνα έχει συμπιεστεί. Επιπλέον, η επεξεργασία της εικόνας 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας.

Καταγράφει μια εικόνα RAW. Οι εικόνες RAW είναι ακατέργαστα δεδομένα που καταγράφονται 
χωρίς σχεδόν καθόλου υποβάθμιση στην ποιότητα, η οποία προκύπτει από την επεξεργασία της 
εικόνας στο εσωτερικό της μηχανής. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
αρχική τους μορφή για την προβολή ή την εκτύπωση της εικόνας σε υπολογιστή. Για την εκτέλε-
ση αυτών των ενεργειών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρώτα το παρεχόμενο λογισμικό (Digital 
Photo Professional), το οποίο μετατρέπει τα δεδομένα της εικόνας σε αρχείο JPEG ή TIFF. Κατά 
τη μετατροπή των δεδομένων, μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις στην εικόνα με ελάχιστες απώ-
λειες στην ποιότητα.
Η ρύθμιση των εγγραφόμενων pixels ορίζεται σταθερά σε 4000 x 3000 και το μέγεθος των δεδο-
μένων μια μεμονωμένης εικόνας είναι περίπου 17076 KB.

Με κάθε λήψη καταγράφονται δύο εικόνες, μία εικόνα RAW  και μία εικόνα JPEG .
Καθώς σε κάθε λήψη καταγράφεται επίσης μία εικόνα JPEG, μπορείτε να εκτυπώσετε την εικόνα, ή 
να την προβάλετε σ' έναν υπολογιστή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό.

Για να μεταφέρετε σε υπολογιστή τις εικόνες RAW και τις εικόνες JPEG που καταγράφηκαν την 
ίδια στιγμή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο λογισμικό (σ. 34).

Τρόπος διαγραφής εικόνων που καταγράφτηκαν με τη ρύθμιση 

Εάν πατήσετε το πατήστε a (σ. 29) κατά την προβολή μιας εικόνας , μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ 
των ρυθμίσεων [∆ιαγρ. ], [∆ιαγρ. JPEG] ή [∆ιαγρ. +JPEG].

• Οι λειτουργίες ψηφιακού ζουμ (σ. 50) και εκτύπωσης ημερομηνίας (σ. 52) δεν είναι 
διαθέσιμες κατά τη λήψη εικόνων  ή .

• Η επέκταση των αρχείων για τις εικόνες JPEG είναι “.JPG”, ενώ η αντίστοιχη επέκταση για τις 
εικόνες RAW είναι “.CR2”.
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Η μηχανή συνεχίζει τη φωτογράφηση για όσο χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου.

Επιλέξτε μια κατάσταση Προώθησης.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η καθορισμένη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Η μηχανή θα καταγράφει διαδοχικές εικόνες για όσο 

χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου.

* Στις καταστάσεις t (σ. 62), Κλείδωμα ΑF (σ. 99) ή Χειροκίνητη Εστίαση (σ. 102), η ρύθμιση  θα 
αλλάξει σε .

Συνεχής Λήψη

Κατάσταση

Μέγιστη 
Ταχύτητα 
(περίπου 

Εικόνες/δευτ.)

Περιγραφή

Συνεχής Λήψη 2,3
Η μηχανή πραγματοποιεί συνεχώς λήψεις με καθορισμένη 
εστίαση και έκθεση όταν πατήσετε το κουμπί του κλεί-
στρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Συνεχής Λήψη 
με AF

0,8
Η μηχανή πραγματοποιεί συνεχώς λήψεις και εστιάζει.
Η ρύθμιση [Πλαίσιο AF] είναι σταθερά καθορισμένη στην 
τιμή [Κέντρο].

Συνεχής Λήψη 
LV*

0,8

Η μηχανή πραγματοποιεί συνεχώς λήψεις με την εστίαση 
σταθερή στη θέση που έχει καθοριστεί στη χειροκίνητη 
εστίαση. Στην κατάσταση t, η εστίαση είναι κλειδωμένη 
στη θέση που έχει καθοριστεί με την πρώτη λήψη.

• ∆εν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με το χρονόμετρο (σ. 53).

• Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, τις ρυθμίσεις της μηχανής και την θέση του ζουμ, η μηχανή 
μπορεί να διακόψει προσωρινά την φωτογράφηση ή η ταχύτητα της λήψης να μειωθεί.

• Καθώς ο αριθμός των εικόνων αυξάνεται, η ταχύτητα λήψης μπορεί να μειωθεί.

• Εάν ανάψει το φλας, η ταχύτητα λήψης μπορεί να μειωθεί.

W
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Έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε τους τόνους μιας εικόνας, εφαρμόζοντας π.χ. τόνους 
όπως η σέπια ή να μετατρέπετε τις εικόνες σε ασπρόμαυρες κατά την λήψη.

Επιλέξτε Τα Χρώματά Μου.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αλλαγή των Τόνων μιας Εικόνας (Τα Χρώματά Μου)

ΤαΧρώματάΜουOff —

Ζωηρά Χρώματα
Αύξηση της αντίθεσης και του κορεσμού, έτσι ώστε τα χρώματα να 
δείχνουν πιο ζωντανά.

Ουδέτ. Χρώματα
Μείωση της αντίθεσης και του κορεσμού, έτσι ώστε τα χρώματα να 
δείχνουν πιο ουδέτερα.

Σέπια Αλλάζει την εικόνα σε τόνους σέπια

Α/Μ Αλλάζει την εικόνα σε ασπρόμαυρη.

Θετικό Φιλμ
Συνδυάζει τα αποτελέσματα των εφέ Έντονο Κόκκινο, Έντονο Πρά-
σινο και Έντονο Μπλε για την παραγωγή έντονων χρωμάτων με φυ-
σική εμφάνιση όπως αυτά που προκύπτουν από ένα θετικό φιλμ.

Τόνοι ∆έρματος: + Οι τόνοι του δέρματος εμφανίζονται πιο φωτεινοί.

Τόνοι ∆έρματος: – Οι τόνοι του δέρματος εμφανίζονται πιο σκούροι.

Έντονο Μπλε
Τονίζει τους μπλε τόνους. Κάνει θέματα με μπλε χρώμα όπως ο ου-
ρανός ή ο ωκεανός να δείχνουν πιο ζωντανά.

Έντονο Πράσινο
Τονίζει τους πράσινους τόνους. Κάνει θέματα με πράσινο χρώμα 
όπως ένα βουνό ή τα φυλλώματα να δείχνουν πιο ζωντανά.

Έντονο Κόκκινο
Τονίζει τους κόκκινους τόνους. Κάνει θέματα με κόκκινο χρώμα να 
δείχνουν πιο ζωντανά.

Εξειδικευμ. Χρώμα
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση, την οξύτητα, τον κορεσμό των 
χρωμάτων, κλπ., ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (σ. 92).

• Η ισορροπία λευκού δεν μπορεί να καθοριστεί στις καταστάσεις  και  (σ. 82).

• Στις καταστάσεις  και , τα χρώματα εκτός του χρώματος του δέρματος των ανθρώ-
πων μπορεί να αλλάξουν. Με ορισμένα χρώματα δέρματος, μπορεί να μην επιτύχετε τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα.

• Μη διαθέσιμη για τις επιλογές  ή .
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Ενεργοποιώντας την αντίθεση, την όξυνση, τον κορεσμό χρώματος, τους κόκκινους, πράσι-
νους και μπλε τόνους, καθώς και τους τόνους δέρματος έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε 
μεταξύ 5 διαφορετικών επιπέδων.

 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 
σ. 91 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο n.

 Πατήστε τα πλήκτρα op για να καθορίσετε μια επι-
λογή και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr ή περι-
στρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε μια τιμή.

 Για μεγαλύτερη ένταση/πιο σκουρόχρωμο εφέ (τόνοι 
δέρματος), μετακινήστε το δείκτη προς τα δεξιά, ενώ 
για μικρότερη ένταση/πιο ανοιχτόχρωμο εφέ (τόνοι 
δέρματος), μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση.

Εάν θέσετε την κάμερα στη θέση e, η εστίαση εκτελείται μόνο στα κοντινά θέματα. Το εύρος 
εστίασης είναι περίπου 3 – 50 εκ. (1,2 – 1,6')  από το άκρο του φακού στη μέγιστη ρύθμιση 
ευρείας γωνίας (j).

Επιλέξτε e.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο q, πατήστε το πλήκτρο 

qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε 
e και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Μόλις καθορίσετε την ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-
φανιστεί η ένδειξη e.

Εξειδικευμένο Χρώμα

Φωτογράφηση σε Κοντινή Απόσταση
(Κοντινή Λήψη)

Εάν ανάψει το φλας, οι άκρες της εικόνας μπορεί να εμφανίζονται σκούρες.

Λήψη καλύτερων φωτογραφιών σε κοντινή λήψη

∆οκιμάστε να τοποθετήσετε τη μηχανή σε τρίποδο και να φωτογραφήσετε με το χρονόμετρο, έτσι ώστε 
να αποφύγετε τυχόν κίνηση της μηχανής και φλουτάρισμα της εικόνας (σ. 53).
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Η εστιακή απόσταση του φακού μπορεί να αυξηθεί κατά 1,5x ή 2,0x. Επιτρέπει τη χρήση 
υψηλότερης ταχύτητας κλείστρου και μειώνει την πιθανότητα αστάθειας της μηχανής από 
την περίπτωση όπου το ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού ζουμ) χρησιμοποιείται 
μόνο του με τον ίδιο συντελεστή μεγέθυνσης.

Επιλέξτε [Ψηφιακό Ζουμ].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ψη-

φιακό Ζουμ] από την καρτέλα 4 και κατόπιν πατή-
στε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επι-θυμητή 
ρύθμιση.

 Η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη, ενώ στην οθόνη 
εμφανίζεται ο συντελεστής μεγέθυνσης.

Χρήση του Ψηφιακού Μετατροπέα Τηλεφακού

• Οι αντίστοιχες εστιακές αποστάσεις κατά τη χρήση των επιλογών [1.5x] και [2.0x] είναι 36 – 
180 χιλ. και 48 – 240 χιλ. (σε αντιστοιχία με φιλμ 35mm).

• Η ρύθμιση εγγραφόμενων pixel (σ. 56)  ή  έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποιό-
τητας των εικόνων (ο συντελεστής ζουμ εμφανίζεται με μπλε χρώμα).

• Ο ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το ψηφιακό ζουμ 
(σ. 50).

• Ο ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αναλογίες εικόνας 
.

• Οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να είναι ίδιες στη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού i και κατά τη 
μεγέθυνση στο θέμα χρησιμοποιώντας το βήμα 2 στη σ. 51.
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Έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε την κατάσταση πλαισίου AF (Auto Focus, Αυτόματη Εστί-
αση) ανάλογα με την σκηνή που θέλετε να φωτογραφήσετε.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η καθορισμένη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

• Ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων και καθορίζει την εστίαση, την έκθεση (μόνο στην 
κατάσταση φωτομέτρησης με συνολική αποτίμηση ) και την ισορροπία λευκού (μόνο για 
την κατάσταση ).

• Όταν η μηχανή είναι στραμμένη προς τα θέματα, στο πρόσωπο το οποίο η μηχανή θεω-
ρεί ότι αντιστοιχεί στο κύριο θέμα εμφανίζεται ένα πλαίσιο με λευκό χρώμα, ενώ σε όλα 
τα άλλα πρόσωπα εμφανίζονται πλαίσια (έως 2) με γκρι χρώμα.

• Ένα πλαίσιο θα ακολουθεί το κινούμενο θέμα, μέσα στο εύρος κάποιας συγκεκριμένης 
εμβέλειας.

• Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, στην οθόνη θα εμ-
φανιστούν έως 9 πλαίσια με πράσινο χρώμα στα πρόσωπα στα οποία εστιάζει η μηχανή.

Αλλαγή της Κατάστασης Πλαισίου AF

AiAF Πρόσωπο

• Εάν δεν ανιχνευτεί ένα πρόσωπο ή εμφανίζονται μόνο γκρι πλαίσια (χωρίς κανένα λευκό 
πλαίσιο), εάν πατήσετε το κουμπί μέχρι το μέσον της διαδρομής του θα εμφανιστούν έως 9 
πράσινα πλαίσια στις περιοχές όπου επιτυγχάνεται εστίαση από τη μηχανή.

• Το πλαίσιο AF θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου 
μέχρι το μέσον της διαδρομής του όταν η ρύθμιση [Servo AF] (σ. 99) έχει τεθεί σε [On].

• Παραδείγματα προσώπων που δεν μπορούν να ανιχνευτούν:
- Απομακρυσμένα ή πολύ κοντινά θέματα.
- Σκούρα ή φωτεινά θέματα.
- Πρόσωπα σε προφίλ ή υπό γωνία, ή πρόσωπα των οποίων ένα μέρος τους είναι κρυμμένο.

• Η μηχανή μπορεί να θεωρήσει σαν πρόσωπα άλλα αντικείμενα, εκτός ανθρώπων.

• Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον 
της διαδρομής του, το πλαίσιο AF δεν εμφανίζεται.
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Μπορείτε να επιλέξετε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε και να φωτογραφήσετε (σ. 96).

Η μηχανή χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο AF. Η δυνατότητα αυτή είναι αποτελεσματική για την 
εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στη ρύθμιση [FlexiZone], μπορείτε να αλλάξετε τη θέ-
ση και το μέγεθος του πλαισίου AF (σ. 97).

Αλλαγή του Κάδρου με Κλείδωμα Εστίασης
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, η εστίαση και η έκθεση πα-
ραμένουν σταθερές. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να σχηματίσετε ξανά το επιθυμητό κάδρο 
και να καταγράψετε την εικόνα. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται Κλείδωμα Εστίασης.

Εστιάστε.
 Κεντράρετε το θέμα που θέλετε να εστιάσετε και 

πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον 
της διαδρομής του.

 Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο AF στο θέμα εμφανίζε-
ται με πράσινο χρώμα.

Σχηματίστε το κάδρο.
 Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι 

το μέσον της διαδρομής του και μετακινήστε την 
μηχανή για να σχηματίσετε ξανά το επιθυμητό κά-
δρο για την σκηνή.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου πλήρως.

Παρακολούθηση AF

FlexiZone/Κέντρο

Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της 
διαδρομής του, το χρώμα του πλαισίου AF θα αλλάξει σε κίτρινο και θα εμφανιστεί το εικονίδιο 

.
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Μπορείτε να επιλέξετε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε και να φωτογραφήσετε.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Στο κέντρο της οθόνης θα εμφανιστεί το πλαίσιο .

Επιλέξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να 
εστιάσετε.
 Στρέψτε τη μηχανή έτσι ώστε το πλαίσιο  να 

βρίσκεται στο θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε 
και πατήστε το πλήκτρο q.

 Η μηχανή θα παράγει ένα ηχητικό σήμα και στην οθό-
νη θα εμφανιστεί το πλαίσιο  όταν ανιχνευτεί ένα 
θέμα. Η μηχανή θα συνεχίσει την παρακολούθηση 
του θέματος μέσα στο εύρος κάποιας συγκεκριμένης 
εμβέλειας, ακόμα κι εάν το θέμα κινηθεί.

 Εάν η μηχανή δεν ανιχνεύσει το θέμα, στην οθόνη 
θα εμφανιστεί το πλαίσιο .

 Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, πατήστε 
ξανά το πλήκτρο q.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. 

 θα αλλάξει σε ένα πλαίσιο  με μπλε χρώμα 
το οποίο θα ακολουθεί το θέμα ενώ η μηχανή συνε-
χίζει να προσαρμόζει την εστίαση και την έκθεση 
(Servo AF) (σ. 99).

 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της 
διαδρομής του για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.

 Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της λήψης, το 
πλαίσιο  θα εμφανίζεται και η μηχανή θα συνε-
χίσει την παρακολούθηση του θέματος.

Επιλογή του Θέματος Εστίασης (Παρακολούθηση AF)
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Όταν η κατάσταση πλαισίου AF έχει τεθεί σε [FlexiZone] (σ. 95), μπορείτε να αλλάξετε τη 
θέση και το μέγεθος του πλαισίου AF.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 94 για να επιλέξετε .
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο n, το χρώμα του 

πλαισίου AF θα αλλάξει σε πορτοκαλί.

Αλλάξτε τη θέση του πλαισίου AF.
 Περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να μετακινήσετε 

το πλαίσιο AF.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr για να εκτελέσετε 

λεπτομερείς ρυθμίσεις.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο , το πλαίσιο AF θα 

επιστρέψει στην αρχική του θέση (κέντρο).

Αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου AF.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να μειώσετε το 

μέγεθος του πλαισίου AF. Περιστρέψτε ξανά τον 
δακτύλιο για να το επαναφέρετε στο αρχικό του 
μέγεθος.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

• Η μηχανή θα ανιχνεύσει ένα θέμα ακόμα κι εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο q. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, στο κέντρο της οθόνης 
θα εμφανιστεί το πλαίσιο .

• Όταν η ρύθμιση [Servo AF] (σ. 99) καθορίζεται σταθερά σε [On].

• Η μηχανή ίσως δεν είναι σε θέση να παρακολουθεί το θέμα εάν αυτό είναι πολύ μικρό, κινείται 
πολύ γρήγορα ή η αντίθεση μεταξύ θέματος και φόντου είναι πολύ χαμηλή.

• Κατά τη λήψη σε κατάσταση  (σ. 102), πατήστε το πλήκτρο q για περισσότερο από 1 
δευτερόλεπτο.

• Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση e.

Αλλαγή της Θέσης και του Μεγέθους του πλαισίου AF
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Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, το Πλαίσιο AF θα 
μεγεθυνθεί και θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την εστίαση.

Επιλέξτε [ΖουμΣημείουAF].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[ΖουμΣημείουAF] στην καρτέλα 4 και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

Ελέγξτε την εστίαση.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.
 Στην επιλογή [AiAF Πρόσωπο] (σ. 94), το πρόσω-

πο που ανιχνεύθηκε ως κύριο θέμα εμφανίζεται σε 
μεγέθυνση.

 Στη ρύθμιση [FlexiZone] ή [Κέντρο] (σ. 95), τα πε-
ριεχόμενα του πλαισίου AF εμφανίζονται σε 
μεγέθυνση.

• Το πλαίσιο του σημείου AE μπορεί να συνδεθεί με το πλαίσιο AF (σ. 103).

• Μπορείτε επίσης να ορίσετε το μέγεθος του πλαισίου AF πατώντας το πλήκτρο n και 
επιλέγοντας τη ρύθμιση [Μέγ.ΠλαισίουAF] στην καρτέλα 4.

• Το μέγεθος του πλαισίου AF ορίζεται σε [Κανονικό] κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ (σ. 50), 
του ψηφιακού μετατροπέα τηλεφακού (σ. 93) ή της χειροκίνητης εστίασης (σ. 102).

Μεγέθυνση του Σημείου Εστίασης

Τι γίνεται εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σε μεγέθυνση;

Στην επιλογή [AiAF Πρόσωπο], η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σε μεγέθυνση εάν δεν είναι δυνατή η ανίχνευ-
ση ενός προσώπου ή εάν το μέγεθος του προσώπου είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με την οθόνη. 
Στη ρύθμιση [FlexiZone] ή [Κέντρο], η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σε μεγέθυνση εάν η μηχανή δεν επιτυγ-
χάνει εστίαση.

Εάν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ (σ. 50), τον ψηφιακό μετατροπέα τηλεφακού (σ. 93), τις 
λειτουργίες Παρακολούθηση AF (σ. 95), Servo AF (σ. 99) ή κατά τη χρήση μιας τηλεόρασης σαν 
οθόνη (σ. 192), η εικόνα δεν εμφανίζεται σε μεγέθυνση.
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Κρατώντας πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, η μηχανή συνεχίζει να προ-
σαρμόζει την εστίαση και τις παραμέτρους έκθεσης, επιτρέποντάς σας να τραβάτε φωτο-
γραφίες κινούμενων θεμάτων, χωρίς να χάσετε ούτε ένα πλάνο.

Επιλέξτε [Servo AF].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Servo 

AF] στην καρτέλα 4 και κατόπιν πατήστε τα πλήκ-
τρα qr για να επιλέξετε [On].

Εστιάστε.
 Η εστίαση και η έκθεση διατηρούνται στο σημείο 

όπου εμφανίζεται το μπλε πλαίσιο AF ενώ πατάτε 
το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της 
διαδρομής του.

Έχετε την δυνατότητα να κλειδώσετε την εστίαση. Μετά από το κλείδωμα της εστίασης, η 
εστιακή απόσταση δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου.

Κλειδώστε την εστίαση.
 Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι 

το μέσον της διαδρομής του και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο q.

 Η εστίαση κλειδώνει και στην οθόνη εμφανίζεται το 
εικονίδιο  και η ένδειξη MF (manual focus, χει-
ροκίνητη εστίαση).

Φωτογράφηση με τη Λειτουργία Servo AF

• Η μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να επιτύχει εστίαση σε ορισμένες περιπτώσεις.

• Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τα πλαίσια AF μπορεί να μην αλλάζουν σε μπλε χρώμα ακόμα 
και αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Σε αυτή την περί-
πτωση, μπορείτε να καθορίσετε την έκθεση και την εστίαση με την ρύθμιση πλαισίου AF.

• Εάν η επίτευξη της σωστής έκθεσης δεν είναι δυνατή, η ταχύτητα του κλείστρου και η τιμή του 
διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και 
κατόπιν πατήστε το ξανά μέχρι το μέσον.

• Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε να φωτογραφήσετε εάν είναι ενεργοποιημένο το 
κλείδωμα ΑF.

• Η ρύθμιση [ΖουμΣημείουAF] στην καρτέλα 4 δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση Servo AF.

• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση του χρονόμετρου αυτο-φωτογράφησης 
(σ. 53).

Φωτογράφηση με Κλείδωμα AF
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 Αφού ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου, πα-
τήστε ξανά το πλήκτρο q και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να 
επιλέξετε την κατάσταση . Το κλείδωμα εστία-
σης ακυρώνεται.

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και 
καταγράψτε τη φωτογραφία.

Η μηχανή καταγράφει αυτόματα 3 συνεχείς λήψεις με την ακόλουθη σειρά: μία στη θέση που 
ορίστηκε για τη χειροκίνητη εστίαση (σ. 102) και μία σε κάθε προκαθορισμένη θέση εστίασης 
σε μεγαλύτερη και μικρότερη απόσταση. Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε 
τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για 
να επιλέξετε .

Καθορίστε την εστίαση.
 Πατήστε το πλήκτρο n.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να ορίσετε την ταχύτητα.

Οριοθέτηση Εστίασης (Κατάσταση ΟΡΘΤ-Εστίασης)

• Η λειτουργία Οριοθέτησης Εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση ! (σ. 50).

• Η λειτουργία της συνεχούς λήψης (σ. 90) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατάσταση.

• Εάν ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στη σ. 102 για να επιλέξετε  και αμέσως 
μετά πατήσετε το πλήκτρο n, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της εστίασης.

• Ακόμη κι εάν ορίσετε τον αριθμό των λήψεων στη ρύθμιση $ (σ. 54), η μηχανή θα καταγρά-
ψει μόνο 3 λήψεις.
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Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε το πρόσωπο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου και στην 
συνέχεια να το φωτογραφήσετε.

Αποθηκεύστε τη λειτουργία 0 στο 
πλήκτρο  (σ. 187).

Επιλέξτε την κατάσταση Επιλογή 
Προσώπου.
 Στρέψτε τη μηχανή προς το πρόσωπο του θέματος 

και πατήστε το πλήκτρο .
 Αφού εμφανιστεί η ένδειξη [Επιλογή Προσώπου : 

On], θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο προσώπου  
γύρω από το πρόσωπο που ανιχνεύτηκε ως κύριο 
θέμα.

 Ακόμη κι εάν το θέμα κινηθεί, το πλαίσιο προσώ-
που  θα ακολουθήσει το θέμα, μέσα στο εύρος 
κάποιας συγκεκριμένης εμβέλειας.

 Εάν δεν ανιχνευτεί πρόσωπο, η ένδειξη,  δεν 
θα εμφανιστεί.

Επιλέξτε το πρόσωπο στο οποίο 
θέλετε να εστιάσετε.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο , το πλαίσιο προ-

σώπου  θα μετακινηθεί σε ένα άλλο πρόσωπο 
που ανιχνεύτηκε από τη μηχανή.

 Όταν το πλαίσιο πραγματοποιήσει έναν πλήρη κύ-
κλο όλων προσώπων που ανιχνεύτηκαν, θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη [Επιλογή Προσώπου : Off] και θα 
επανεμφανιστεί η οθόνη κατάστασης πλαισίου AF.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. 

Όταν επιτευχθεί εστίαση, η ένδειξη  θα αλλάξει 
σε .

 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος 
της διαδρομής του για να πραγματοποιήσετε τη 
λήψη.

Επιλογή ενός Ανθρώπου για Εστίαση 
(Επιλογή Προσώπου)
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Όταν η αυτόματη εστίαση δεν είναι δυνατή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χειροκίνητη 
εστίαση. Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του αφού 
εστιάσετε χειροκίνητα κατά προσέγγιση, μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο q, πατήστε τα πλήκτρα 

qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε 
 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Εμφανίζεται το εικονίδιο  και η ένδειξη MF 
(manual focus, χειροκίνητη εστίαση).

Εστίαση κατά προσέγγιση.
 Στην πλευρική γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το 

εστιακό σας σημείο, καθώς και η απόσταση για τη 
χειροκίνητη εστίαση. Ενώ κοιτάζετε στη μεγεθυμέ-
νη περιοχή, περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να 
επιλέξετε την εστίαση κατά προσέγγιση.

Προσαρμόστε κατάλληλα την εστίαση.
 Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέ-

σον της διαδρομής του, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
εστίαση (Ασφάλεια Χειροκίνητης Εστίασης).

Φωτογράφηση με Χειροκίνητη Εστίαση

Ένδειξη MF

• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα περιστρέφοντας τον δακτύλιο y (σ. 121).

• ∆εν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση ή το μέγεθος Πλαισίου AF κατά τη χειροκίνητη εστί-
αση (σ. 94). Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση ή το μέγεθος του  πλαισίου AF, ακυρώστε 
πρώτα την κατάσταση χειροκίνητης εστίασης.

• Για να εστιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη μηχανή σε τρίποδο.

• Όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ (σ. 50), τον μετατροπέα τηλεφακού (σ. 93) ή όταν χρη-
σιμοποιείτε μια τηλεόραση ως οθόνη (σ. 192), θα έχετε τη δυνατότητα να εστιάσετε, αλλά η 
μεγεθυμένη περιοχή δεν θα εμφανίζεται.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο n και η ρύθμιση [ΖουμΣημείου MF] έχει τεθεί σε [Off] στην 
καρτέλα 4, η προβολή σε μεγέθυνση δεν θα είναι διαθέσιμη.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο n για να εμφανίσετε την καρτέλα 4 και να θέσετε τη ρύθμιση 
[ΑσφΧειρΕστίασης] σε [Off], δεν θα μπορέσετε να ρυθμίσετε λεπτομερώς την εστίαση ακόμη 
και αν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
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Έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε την μέθοδο φωτομέτρησης (λειτουργία μέτρησης της φω-
τεινότητας) ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο 
φωτομέτρησης .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 παρα-

πάνω για να επιλέξετε .

Επιλέξτε [Σημείο AE].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Σημείο 

ΑΕ] στην καρτέλα 4 και κατόπιν πατήστε τα πλήκ-
τρα qr για να επιλέξετε [Σημείο AF].

 Το πλαίσιο του Σημείου AE θα συνδεθεί στο πλαί-
σιο AF που μετακινήθηκε.

Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης

Αποτίμηση
Για τυπικές συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών όπου το 
θέμα φωτίζεται από πίσω. Προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις 
συνθήκες λήψης.

Μ. Ο. ως προς 
Κέντρο

Υπολογίζει το μέσο όρο φωτισμού για ολόκληρη την σκηνή, αλλά δίνει μεγα-
λύτερη βαρύτητα στο κέντρο.

Σημείο
Η φωτομέτρηση εκτελείται μόνο εντός του πλαισίου  (πλαίσιο σημείου 
AE). Το πλαίσιο του Σημείου AE μπορεί να συνδεθεί στο πλαίσιο AF.

Σύνδεση του Πλαισίου του Σημείου AE στο Πλαίσιο AF.

∆εν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η ρύθμιση [Πλαίσιο AF] έχει οριστεί σε [AiAF Πρόσωπο] 
(σ. 94) ή [Παρακολ. AF] (σ. 95) .
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Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση και να καταγράψετε την λήψη, ή να καθορίσετε την εστί-
αση και την έκθεση ξεχωριστά για την φωτογράφηση. Τα αρχικά AE αντιπροσωπεύουν τον 
όρο “Αυτόματη Έκθεση”.

Κλειδώστε την έκθεση.
 Στρέψτε την μηχανή προς το θέμα και πατήστε το 

πλήκτρο o κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το 
κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρο-
μής του.

 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη , η μηχανή κλειδώνει 
την τιμή της έκθεσης.

 Εάν ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου και πα-
τήσετε ξανά το πλήκτρο o, η ένδειξη  εξαφανί-
ζεται και το κλείδωμα της αυτόματης έκθεσης ακυ-
ρώνεται.

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και 
καταγράψτε τη φωτογραφία.
 Μετά από τη λήψη της εικόνας, η ένδειξη  

εξαφανίζεται και η αυτόματη έκθεση ακυρώνεται.

Ακριβώς όπως και με το κλείδωμα ΑΕ (ανατρέξτε παραπάνω), έχετε τη δυνατότητα να κλει-
δώσετε την έκθεση για τη φωτογράφηση με το φλας. Τα αρχικά "FE" αντιπροσωπεύουν τον 
όρο “ Έκθεση Φλας”.

Επιλέξτε h (σ. 81).

Κλειδώστε την έκθεση φλας.
 Στρέψτε την μηχανή προς το θέμα και πατήστε το 

πλήκτρο o κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το 
κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρο-
μής του.

 Το φλας θα ανάψει και όταν εμφανιστεί η ένδειξη 
, η έξοδος του φλας θα διατηρηθεί.

 Εάν ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου και πα-
τήσετε ξανά το πλήκτρο o, η ένδειξη  εξαφανί-
ζεται και το κλείδωμα της έκθεσης φλας ακυρώνεται.

Φωτογράφηση με Κλείδωμα AE

Μετατόπιση Προγράμματος

Εάν κλειδώσετε την έκθεση και περιστρέψετε τον επιλογέα 7, μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό της 
ταχύτητας κλείστρου και της τιμής του διαφράγματος.

Φωτογράφηση με Κλείδωμα FE



Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης (Κατάσταση Έκθεση: Αυτ. ΟΡΘΤ)

105

Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και 
καταγράψτε τη φωτογραφία.
 Μετά από τη λήψη της εικόνας, η ένδειξη  

εξαφανίζεται και η έκθεση φλας ακυρώνεται.

Η μηχανή καταγράφει 3 συνεχόμενες λήψεις, ενώ προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση σε 
στάνταρ έκθεση, υπο-έκθεση και υπερ-έκθεση, με αυτή τη σειρά.

Επιλέξτε .
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε 
τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για 
να επιλέξετε .

Καθορίστε την επιθυμητή τιμή 
διόρθωσης έκθεσης.
 Πατήστε το πλήκτρο n.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
 Από την έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή, 

έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το βαθμό διόρ-
θωσης από –2 έως +2 στοπ σε βήματα 1/3 του 
στοπ. Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τη λειτουργία διόρ-
θωσης της έκθεσης (σ. 81), οι ρυθμίσεις πραγμα-
τοποιούνται με τη διορθωμένη τιμή ως βάση.

Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης 
(Κατάσταση Έκθεση: Αυτ. ΟΡΘΤ)

• Η λειτουργία Οριοθέτησης Έκθεσης είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση ! (σ. 50).

• Η λειτουργία της συνεχούς λήψης (σ. 90) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατάσταση.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο n ενώ η μηχανή βρίσκεται στην οθόνη διόρθωσης έκθεσης 
(σ. 81), εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της τιμής διόρθωσης.

• Ακόμη κι εάν ορίσετε τον αριθμό των λήψεων στη ρύθμιση $ (σ. 54), η μηχανή θα καταγρά-
ψει μόνο 3 λήψεις.
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Το φίλτρο ND μειώνει την ένταση του φωτός στο 1/8 (3 στοπ) του πραγματικού επιπέδου, 
επιτρέποντας τη χρήση χαμηλότερων ταχυτήτων κλείστρου και μικρότερων τιμών διαφράγ-
ματος.

Επιλέξτε το φίλτρο ND.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε .
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να φωτίσετε το κύριο θέμα, όπως οι 
άνθρωποι, παρέχοντας τον κατάλληλο φωτισμό με το φλας της μηχανής. Ταυτόχρονα, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε χαμηλή ταχύτητα κλείστρου για να φωτίσετε το φόντο το οποίο 
βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του φωτός που παρέχεται με το φλας.

Επιλέξτε Z.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο r, πατήστε τα πλήκτρα 

qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε 
Z και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Εάν το φλας είναι κατεβασμένο, υψώνεται αυτόματα.
 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-

νιστεί η ένδειξη Z.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Βεβαιωθείτε ότι το κύριο θέμα σας θα παραμείνει 

ακίνητο ακόμα και μετά από το άναμμα του φλας, 
μέχρι η μηχανή να σταματήσει να παράγει τον ήχο 
του κλείστρου.

Χρήση του Φίλτρου ND

Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να μην κινείται. Επιπλέον, όταν φωτογραφίζετε 
με τη μηχανή τοποθετημένη σε ένα τρίποδο, σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση 
[Κατάσταση IS] στη θέση [Off] (σ. 186).

Φωτογράφηση με τη λειτουργία Αργού Συγχρονισμού

Τοποθετήστε την μηχανή σε τρίποδο έτσι ώστε να μην κινείται και να αποφύγετε το φλουτά-
ρισμα της εικόνας. Επιπλέον, όταν φωτογραφίζετε με τη μηχανή τοποθετημένη σε ένα τρίποδο, 
σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] στη θέση [Off] (σ. 186).
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Μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο του φλας σε βήματα 1/3 στοπ και εύρος από -2 έως +2.

Επιλέξτε την τιμή διόρθωσης της 
έκθεσης με φλας.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο r, περιστρέψτε αμέ-

σως τον δακτύλιο y για να επιλέξετε την τιμή διόρ-
θωσης της έκθεσης με φλας και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη X.

Η μηχανή μπορεί να διορθώνει αυτόματα τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει με φλας όταν 
σε αυτές εμφανίζεται το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φλας].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ρυθ-

μίσεις Φλας] στην καρτέλα 4 και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Προσαρμογή της ∆ιόρθωσης Έκθεσης Φλας

Ασφάλεια Έκθεσης με Φλας

Όταν ανάβει το φλας, η μηχανή αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος για 
την αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης και του "καψίματος" των φωτεινών σημείων της σκηνής. Ωστό-
σο, αν πατήσετε το πλήκτρο n  για να εμφανίσετε την καρτέλα 4 και θέσετε τη ρύθμιση [Ασφάλεια 
FE] στο στοιχείο [Ρυθμίσεις Φλας] στη θέση [Off], η ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμή δια-
φράγματος δεν θα εκτελεστεί αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη διόρθωση έκθεσης φλας με τις ακόλουθες μεθόδους.
• Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις Φλας] (δείτε παρακάτω) στην καρτέλα 
4 και κατόπιν επιλέξτε [[∆ιόρθωσηΕΚΘφλας] και πατήστε τα πλήκτρα qr.

• Πατήστε το πλήκτρο r και κατόπιν το πλήκτρο n για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμί-
σεων. Επιλέξτε [[∆ιόρθωσηΕΚΘφλας] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr.

∆ιόρθωση "Κόκκινων Ματιών"
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Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Κόκκινα Μάτια] και κατό-
πιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

Μόλις καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμ-
φανιστεί η ένδειξη R.

Όταν η μηχανή ανιχνεύει ότι υπάρχει πιθανότητα οι άνθρωποι που φωτογραφίζετε να έχουν 
τα μάτια τους κλειστά, στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε [Ανίχν. Βλεφάρ.].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Ανίχν. Βλεφάρ.] στην καρτέλα 4 και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Εάν ανιχνευθεί ένα πρόσωπο με κλειστά μάτια, 

στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο και το εικονί-
διο .

Η διόρθωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα τμήματα 
της εικόνας εκτός από τα μάτια. Για παράδειγμα, όταν έχει χρησιμοποιηθεί μεϊκάπ κόκκινου 
χρώματος γύρω από τα μάτια.

• Επιπλέον, μπορείτε να διορθώνετε τις εικόνες που καταγράφετε (σ. 162).

• Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη του βήματος 2 πατώντας το πλήκτρο r και κατό-
πιν το πλήκτρο n.

• Μη διαθέσιμη για τις επιλογές  ή .

Έλεγχος για Κλειστά Μάτια

• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την τελευταία εικόνα που καταγράψατε όταν η μη-
χανή έχει καθοριστεί σε 2 ή περισσότερες λήψεις στην κατάσταση  ή $.

• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την τελευταία εικόνα που τραβήξατε στις καταστά-
σεις  και .

• Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση W,  ή .
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Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί σήματα που λαμβάνονται από πολλαπλούς δορυφόρους 
GPS για την καταγραφή πληροφοριών θέσης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, 
υψόμετρο) σε εικόνες και ταινίες. Οι πληροφορίες θέσης μπορούν επίσης να καταγραφούν 
ξεχωριστά από εικόνες και ταινίες. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόμα-
τη ενημέρωση του ρολογιού της μηχανής.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την ημερομη-
νία/ώρα και την τοπική ζώνη ώρας σας (σ. 19).
Τα αρχικά GPS σημαίνουν “Global Positioning System” (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού 
Θέσης).

 Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σε εξωτερικούς χώ-
ρους και σε σημεία όπου ο ουρανός είναι ορατός. 
(Η λειτουργία αυτή δεν θα εκτελείται κανονικά εάν 
βρίσκεστε σε περιβάλλον, όπως σε εσωτερικό 
χώρο, όπου δεν είναι δυνατή η λήψη του σήματος 
του δορυφόρου GPS (σ. 110).)

 Κρατήστε τη μηχανή όπως φαίνεται στην εικόνα, 
έτσι ώστε η λήψη των σημάτων από τους δορυφό-
ρους GPS να είναι ευκολότερη.

 Φροντίστε να μην καλύπτετε το δέκτη του σήματος 
GPS με το δάχτυλό σας ή άλλα αντικείμενα.

Χρήση της Λειτουργίας GPS

Κατά τη χρήση της λειτουργίας GPS, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα.

• Σε ορισμένες χώρες, η χρήση της λειτουργίας GPS ενδέχεται να απαγορεύεται.
Επομένως, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία GPS σύμφωνα με 
τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής σας. Θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

• Χρησιμοποιείστε με προσοχή αυτήν τη λειτουργία σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση 
ηλεκτρονικών συσκευών, επειδή η κάμερα λαμβάνει σήματα από δορυφόρους GPS.

• Οι πληροφορίες θέσης της μηχανής που καταγράφονται σε εικόνες και ταινίες με τη λειτουρ-
γία GPS ίσως περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό 
της φυσικής θέσης σας. Λάβετε επαρκή μέτρα προστασίας όταν μεταφέρετε εικόνες που 
περιέχουν δεδομένα θέσης της μηχανής και αρχεία καταγραφής στοιχείων GPS σε άλλους ή 
όταν μεταφορτώνετε αυτά τα αρχεία στο Internet, όπου μπορούν να προσπελαστούν από 
πολυάριθμα άτομα.

Λειτουργία GPS: Θέσεις Χρήσης και 
Τρόπος Κρατήματος της Μηχανής

∆έκτης Σήματος GPS
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Μεταφορά της μηχανής κατά τη χρήση της λειτουργίας 
καταγραφής GPS
Όταν μεταφέρετε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης του σήματος GPS είναι στραμμένος 
προς τον ουρανό όποτε αυτό είναι δυνατόν. Όταν μεταφέρετε τη μηχανή στην τσάντα σας, 
προσπαθήστε να την τοποθετείτε σε μια εξωτερική τσέπη, με το δέκτη του σήματος GPS 
στραμμένο προς τον ουρανό. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη των δορυφορικών σημάτων GPS 
γίνεται ευκολότερη.

Περιβάλλοντα όπου η λήψη σημάτων GPS δεν είναι δυνατή
• Επειδή ίσως να μην είναι δυνατό να λαμβάνετε σωστά σήματα από δορυφόρους GPS στις 

παρακάτω περιπτώσεις, τα δεδομένα θέσης της μηχανής ίσως να μην καταγραφούν ή η 
καταγεγραμμένη θέση να διαφέρει από την πραγματική. 
 Εσωτερικοί χώροι  Υπόγειοι χώροι Κοντά σε κτίρια ή πεδιάδες Σε σήραγγες ή δάση 
 Κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης ή κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν συχνότητα 
1,5 GHz  Όταν η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τσάντα ή βαλίτσα κ.λπ.  Κάτω από την 
επι-φάνεια του νερού (χρησιμοποιώντας την προαιρετική αδιάβροχη θήκη (σ. 228) )  Όταν 
ταξι-δεύετε σε μακρινές αποστάσεις  Όταν μετακινείστε σε διαφορετικό περιβάλλον

• Επειδή θέση των δορυφόρων GPS αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα 
εντοπισμού θέσης της μηχανής μπορεί να μην καταγραφούν, η καταγεγραμμένη θέση 
μπορεί να διαφέρει από την πραγματική θέση ή η μηχανή να καταγράψει μια λανθασμένη 
διαδρομή, ακόμη κι εάν έχει χρησιμοποιηθεί στην ίδια θέση χωρίς να μετακινηθεί.

• Η λήψη σήματος από δορυφόρους GPS ίσως χρειαστεί λίγη ώρα μετά την αλλαγή της 
μπαταρίας ή αν η λειτουργία GPS δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό.

• Εάν η πληροφορίες θέσης της μηχανής δεν καταγραφούν, εάν καταγραφούν λανθασμέ-
νες πληροφορίες ή εάν η λήψη των δορυφορικών σημάτων GPS διαρκεί αρκετή ώρα, 
απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφαιρέστε την μπαταρία και κατόπιν τοποθετήστε ξανά 
την μπαταρία μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός λεπτού. Με την ενέργεια αυτή 
εκτελείται επαναφορά της λειτουργίας GPS, καθιστώντας δυνατή την εγγραφή των σω-
στών πληροφοριών.

• ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Canon Inc. ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SPG-DF610 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

• Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση για την αρχική ∆ηλώση 
Συμμόρφωσης:

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
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Εμφανίστε την οθόνη [Ρυθμίσεις GPS].
 Πατήστε το πλήκτρο n, επιλέξτε [Ρυθμίσεις 

GPS] από την καρτέλα 3 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [GPS] και κατόπιν πατή-
στε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

 Όταν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 
ένα μήνυμα για τη λειτουργία GPS. Αφού εξετάσετε 
το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 
στην Κατάσταση λήψης.

Ελέγξτε την κατάσταση λήψης.
 Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σε εξωτερικούς χώ-

ρους και σε σημεία όπου ο ουρανός είναι ορατός. 
(Η λειτουργία αυτή δεν θα εκτελείται κανονικά εάν 
βρίσκεστε σε περιβάλλον, όπως σε εσωτερικό χώ-
ρο, όπου δεν είναι δυνατή η λήψη του σήματος του 
δορυφόρου GPS (σ. 110).)

 Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση λήψης GPS 
που εμφανίζεται στην οθόνη.

Εμφάνιση Κατάστασης Λήψης

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας GPS

(Εμφανίζεται)
Λήφθηκε σήμα δορυφόρου GPS. Μπορείτε να καταγράψετε τα δεδομένα 
θέσης της μηχανής ή την ημερομηνία λήψης.

(Αναβοσβήνει) Αναζήτηση δορυφόρου GPS.

(Εμφανίζεται) ∆εν είναι δυνατή η λήψη σήματος δορυφόρου GPS.
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Μπορείτε να καταγράψετε και να ελέγξετε τις πληροφορίες θέσης (γεωγραφικό πλάτος, γεω-
γραφικό μήκος, υψόμετρο) και την ημερομηνία λήψης στις εικόνες και τις ταινίες σας (σ. 41, 
113). Εάν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό (σ. 2), μπορείτε επίσης να προβάλετε 
τις στατικές εικόνες και τις ταινίες που τραβήξατε σε ένα χάρτη, χρησιμοποιώντας τις πληρο-
φορίες θέσης που καταγράφτηκαν κατά τη λήψη.

Ρυθμίστε την επιλογή [GPS] σε [On].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 και 2 

στη σ. 111 για να προσαρμόσετε την ρύθμιση.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Οι πληροφορίες θέσης και η ημερομηνία λήψης θα 

καταγραφούν στην εικόνα ή την ταινία.
 Μπορείτε να ελέγξετε τις καταγεγραμμένες πληρο-

φορίες θέσης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό 
μήκος, υψόμετρο) και την ημερομηνία λήψης των 
εικόνων σας στην “Οθόνη Πληροφοριών GPS” 
(σ. 41).

Τι θα συμβεί αν η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη και δεν 
μπορείτε να λάβετε σήμα δορυφόρου GPS;

• Εάν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η λήψη του δορυφορικού σήματος GPS 
δεν είναι δυνατή, όπως οι εσωτερικοί χώροι, (σ. 110), μεταφέρετε τη μηχανή σε εξωτερικό 
χώρο όπου ο ουρανός είναι ορατός. Κρατήστε σωστά τη μηχανή (σ. 109) ή στρέψτε το δέκτη 
σήματος GPS προς τον ουρανό για να βελτιώσετε τη λήψη του σήματος.  

• Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε εξωτερικό χώρο όπου ο ουρανός είναι ορατός, καθώς και 
σε άλλα περιβάλλοντα όπου η λήψη των δορυφορικών σημάτων GPS είναι εύκολη, στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη  (σωστή λήψη σήματος) για μερικά λεπτά. Ωστόσο, εάν η 
ένδειξη  δεν εμφανιστεί στην οθόνη ακόμη και μετά από μερικά λεπτά, προσπαθήστε να 
μετακινηθείτε σε μια περιοχή χωρίς εμπόδια τα οποία παρεμποδίζουν τα δορυφορικά σήματα 
GPS, όπως τα κτίρια.  Η ένδειξη θα εμφανιστεί μετά από μερικά λεπτά.  

Καταγραφή Πληροφοριών Θέσης 
και της Ημερομηνίας Λήψης σε Εικόνες

• Μόνο οι πληροφορίες θέσης και η ημερομηνία λήψης στην αρχή της λήψης θα καταγράφονται 
σε ταινίες.

• Για ταινίες που δημιουργούνται στη λειτουργία Ανασκόπηση Ταινιών (σ. 71), μόνο οι πληρο-
φορίες θέσης και η ημερομηνία λήψης της πρώτης ταινίας της ημέρας θα καταγραφούν.
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Όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, θα συνεχίσει να λαμβάνει σήμα από δορυφόρους 
GPS για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να καταγράφει τη διαδρομή που ακολουθείται. 
Βάσει των σημάτων που λαμβάνονται, οι πληροφορίες θέσης και η ημερομηνία λήψης για 
μία μόνο ημέρα θα καταγράφονται σε ένα αρχείο καταγραφής GPS, ξεχωριστά από τις εικό-
νες. Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το παρεχόμενο λογισμικό 
(σ. 2) για να δείτε τη διαδρομή που ακολουθήσατε σε ένα χάρτη. Επειδή αυτή η λειτουργία 
καταναλώνει μπαταρία ακόμα κι όταν η μηχανή είναι σβηστή, η στάθμη της μπαταρίας ίσως 
να είναι χαμηλότερη απ' όσο θα περιμένατε. Φορτίστε τη μπαταρία αναλόγως ή μεταφέρετε 
μαζί σας μια φορτισμένη πρόσθετη μπαταρία (προαιρετική) για τις λήψεις.

Ρυθμίστε την επιλογή [GPS] σε [On].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 και 2 

στη σ. 111 για να αλλάξετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [Ημερολόγιο GPS] και κατό-
πιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Όταν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

ένα μήνυμα για τη λειτουργία καταγραφής. Αφού 
εξετάσετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο m.

Σβήστε τη μηχανή.
Μετά την εμφάνιση ενός μηνύματος στην οθόνη για 

τη λειτουργία καταγραφής, η μηχανή θα σβήσει.
 Ακόμα κι όταν η μηχανή είναι σβηστή, η ένδειξη 

αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει ότι η λειτουρ-
γία καταγραφής είναι ενεργή.

Καταγραφή των Πληροφοριών Θέσης της Μηχανής 
(Λειτουργία Καταγραφής)
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 Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα δεδομένα 
θέσης και η ημερομηνία και ώρα του σήματος δο-
ρυφόρου GPS θα καταγράφονται σε ένα αρχείο 
καταγραφής.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν έχει δημιουργηθεί 
ένα αρχείο καταγραφής GPS;

 Το εικονίδιο θα εμφανίζεται επάνω δεξιά στην οθόνη του Βήματος 2 όταν έχει δημιουργηθεί ένα αρ-
χείο καταγραφής GPS. Εάν εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν διαμορ-
φώνετε μια κάρτα μνήμης (σ. 23, 177), επειδή υπάρχει η πιθανότητα να διαγραφούν όλα τα αρχεία κα-
ταγραφής GPS.

Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καταγραφής, 
επιλέξτε [Off].

Εάν η επιλογή [Καταγραφή GPS] ρυθμίζεται σε [On], η μπαταρία θα καταναλώνεται ακόμα κι όταν η μη-
χανή είναι σβηστή. Εάν η μηχανή βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου δεν είναι δυνατή η λήψη σήματος 
GPS (εσωτερικοί χώροι, κ.λπ.), η μπαταρία ίσως εξαντληθεί μέσα σε μισή μέρα, ακόμα κι αν δεν τη χρη-
σιμοποιείτε για λήψεις. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή [Καταγραφή GPS] σε [Off] στο Βήμα 2 αν 
θέλετε να αποτρέψετε την κατανάλωση μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καταγραφής.

• Εάν αφαιρέσετε τη μπαταρία μετά το βήμα 4, η λειτουργία καταγραφής θα απενεργοποιηθεί 
προσωρινά. Όταν αλλάζετε μπαταρία, ανάψτε τη μηχανή και κατόπιν σβήστε την πάλι για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταγραφής.

• Οι κάρτες μνήμης τύπου SD, SDHC και SDXC διαθέτουν ένα κουμπί προστασίας από εγγρα-
φή. Εάν αυτό το κουμπί βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ή αν στη μηχανή έχει τοποθετηθεί 
μια κάρτα Eye-Fi, δεν θα μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία καταγραφής GPS.

• Η λειτουργία καταγραφής ίσως σταματήσει να εκτελείται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε 
υπολογιστή ή εκτυπωτή με το παρεχόμενου καλώδιο επικοινωνίας (σ. 2), ή όταν είναι συνδε-
δεμένη σε μια τηλεόραση μέσω ενός προαιρετικού στερεοφωνικού καλωδίου AV(σ. 228) ή 
ενός προαιρετικού καλωδίου HDMI (σ. 228). Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε το καλώδιο 
από τη μηχανή και ανάψτε και σβήστε τη μηχανή.
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Η ημερομηνία και η ώρα για τις επιλεγμένες ζώνες ώρας (σ. 19, 181) θα ενημερώνονται 
αυτόματα όταν η μηχανή λαμβάνει σήμα δορυφόρου GPS.

Ρυθμίστε την επιλογή [GPS] σε [On].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 και 2 

στη σ. 111 για να αλλάξετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επιλογ-

έα 7 για να επιλέξετε [Ενημέρωση ώρας] και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη 
σ. 181 για να καθορίσετε τη ρύθμιση θερινής ώρας.

Αυτόματη Ενημέρωση Ημερομηνίας και Ώρας

Πώς ελέγχω αν η ώρα ενημερώθηκε αυτόματα;

Στην οθόνη Ημερομηνία/Ώρα του βήματος 3 στη σ. 21 θα εμφανιστεί η ένδειξη [Η ενημέρωση 
ολοκληρώ-θηκε] αν ημερομηνία και η ώρα ενημερώθηκαν αυτόματα. Επιπλέον, η ένδειξη [Ενημέρωση 
ώρας: On] θα εμφανιστεί αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η λήψη σήματος από δορυφόρο GPS.

Εάν η επιλογή [Ενημέρωση ώρας] ρυθμίζεται σε [On], η ημερομηνία και η ώρα θα ενημερώνο-
νται αυτόματα και δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα ακόμα κι αν εμφανίσετε 
την οθόνη Ημερομηνία/Ώρα ακολουθώντας τις διαδικασίες των βημάτων στη σ. 21.
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Χρήση Προηγμένων
Λειτουργιών της Μηχανής

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο λήψης στις καταστάσεις M, B και D.

Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της κατάστασης .

• Οι επεξηγήσεις στο κεφάλαιο αυτό προϋποθέτουν ότι η μηχανή έχει τεθεί στην ανάλογη 
κατάσταση.

6
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Μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα του κλείστρου που προτιμάτε για την λήψη. Η μηχανή 
θα καθορίσει την κατάλληλη τιμή διαφράγματος για την ταχύτητα κλείστρου που καθορίσατε.
Τα αρχικά M αντιπροσωπεύουν τον όρο "Τιμή Χρόνου".

Τοποθετήστε τον επιλογέα 
κατάστασης στην θέση M.

Επιλέξτε τη ρύθμιση.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να καθορίσετε την 

ταχύτητα κλείστρου.

Ξεκινήστε τη λήψη.

∆ιαθέσιμες Ταχύτητες Κλείστρου

• Η ένδειξη 2" υποδεικνύει 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη 0"3 υποδεικνύει 0,3 δευτερόλεπτα και η 
ένδειξη 1/160 υποδεικνύει 1/160 δευτερόλεπτα.

Καθορισμός της Ταχύτητας Κλείστρου

15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 
1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 
1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

• Όταν χρησιμοποιείτε ταχύτητες κλείστρου 1,3 δευτ. ή χαμηλότερες, η μηχανή επεξεργάζεται 
τις φωτογραφίες μετά από τη λήψη ώστε να μειώσει το θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
απαιτηθεί κάποιος χρόνος για αυτή την επεξεργασία πριν μπορέσετε να τραβήξετε την επό-
μενη λήψη.

• Κατά τη μείωση της ταχύτητας του κλείστρου και την φωτογράφηση με τη χρήση τριπόδου, 
θα πρέπει να θέσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] (σ. 182).

• Κατά τη χρήση ταχυτήτων κλείστρου 1,3 δευτερολέπτων ή χαμηλότερων, η ταχύτητα ISO 
καθορίζεται σταθερά σε .

Εάν η τιμή διαφράγματος εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα;

Εάν η τιμή διαφράγματος εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα όταν το πλήκτρο του κλείστρου είναι πατημέ-
νο μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η σκηνή έχει υπερβεί τα σωστά όρια έκθεσης. Ρυθμίστε την ταχύ-
τητα κλείστρου έως ότου η τιμή του διαφράγματος να εμφανίζεται με λευκό χρώμα (μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μετατόπιση Ασφάλειας (σ. 119)).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μηχανή έτσι ώστε η περιστροφή του επιλογέα 7 να αλλάζει την 
ταχύτητα κλείστρου (σ. 121).
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Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή διαφράγματος που προτιμάτε για τη λήψη. Η μηχανή θα 
καθορίσει την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου για την τιμή διαφράγματος που καθορίσατε.
Τα αρχικά B αντιπροσωπεύουν τον όρο “Τιμή διαφράγματος”, η οποία επισημαίνει το 
μέγεθος για το άνοιγμα του διαφράγματος στο εσωτερικό του φακού.

Τοποθετήστε τον επιλογέα 
κατάστασης στην θέση B.

Επιλέξτε τη ρύθμιση.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να καθορίσετε την 

τιμή του διαφράγματος.

Ξεκινήστε τη λήψη.

∆ιαθέσιμες Τιμές ∆ιαφράγματος

• Ανάλογα με τη θέση του ζουμ, ορισμένες τιμές διαφράγματος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Καθορισμός της Τιμής ∆ιαφράγματος

F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F5.9, F6.3, F7.1, F8.0

Εάν η ταχύτητα κλείστρου εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα;

Εάν η ταχύτητα κλείστρου εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα όταν το πλήκτρο του κλείστρου είναι πατη-
μένο μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η σκηνή έχει υπερβεί τα σωστά όρια έκθεσης. Ρυθμίστε την τιμή 
του διαφράγματος έως ότου η ταχύτητα του κλείστρου να εμφανιστεί με λευκό χρώμα. Μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε τη Μετατόπιση Ασφάλειας (ανατρέξτε παρακάτω).

Μετατόπιση Ασφάλειας

Στις καταστάσεις M και B, εάν πατήσετε το πλήκτρο n για να εμφανίσετε την καρτέλα 4 και 
θέσετε τη ρύθμιση [Μετ. Ασφάλειας] στη θέση [On], η ταχύτητα κλείστρου ή η τιμή διαφράγματος ρυθμί-
ζονται αυτόματα για τη σωστή έκθεση, όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν διαφορετικά.
Η Μετατόπιση Ασφάλειας απενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένο το φλας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μηχανή έτσι ώστε η περιστροφή του επιλογέα 7 να αλλάζει την 
τιμή του διαφράγματος (σ. 121).
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Μπορείτε να καθορίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα για τη λήψη 
εικόνων με την επιθυμητή έκθεση.
Το αρχικό γράμμα D αντιπροσωπεύει τον όρο "Χειροκίνητο" (Manual).

Τοποθετήστε τον Επιλογέα 
Κατάστασης στη θέση D.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να καθορίσετε την 

ταχύτητα κλείστρου και τον δακτύλιο y για να 
καθορίσετε την τιμή του διαφράγματος.

 Το καθορισμένο επίπεδο έκθεσης εμφανίζεται στην 
ένδειξη. Μπορείτε να ελέγχετε την διαφορά σε σχέ-
ση με το επίπεδο στάνταρ έκθεσης.

 Όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από ±2 στοπ, το 
καθορισμένο επίπεδο έκθεσης εμφανίζεται με πορ-
τοκαλί χρώμα. Όταν πατάτε το κουμπί του κλεί-
στρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, οι ενδεί-
ξεις “-2” ή “+2” εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα.

Καθορισμός της Ταχύτητας Κλείστρου
και της Τιμής του ∆ιαφράγματος

Ταχύτητα κλείστρου

Τιμή ∆ιαφράγματος

Επίπεδο 
Στάνταρ Έκθεσης

Ένδειξη
Επιπέδου Έκθεσης

Επίπεδο Έκθεσης

• Η στάνταρ έκθεση υπολογίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο φωτομέτρησης (σ. 103).

• Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζουμ ή αλλάξετε την σύνθεση του κάδρου μετά την 
εκτέλεση των ρυθμίσεων, το επίπεδο της έκθεσης ενδέχεται να αλλάξει.

• Ανάλογα με την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος που έχει καθοριστεί, η φωτει-
νότητα της οθόνης ενδέχεται να αλλάξει. Εάν η κατάσταση του φλας έχει οριστεί σε h, η φω-
τεινότητα της οθόνης δεν θα αλλάξει.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο o ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον 
της διαδρομής του, η ταχύτητα του κλείστρου ή η τιμή του διαφράγματος θα προσαρμοστεί 
αυτόματα για να επιτευχθεί η σωστή έκθεση (η σωστή έκθεση μπορεί να μην επιτευχθεί 
ανάλογα με τις ρυθμίσεις).

• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μηχανή έτσι ώστε η περιστροφή του δακτυλίου y να αλλάζει 
την ταχύτητα κλείστρου και η περιστροφή του επιλογέα 7 να αλλάζει την τιμή του διαφράγμα-
τος (σ. 121).
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Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει καθοριστεί στον δακτύλιο ελέγχου. Με την εκτέ-
λεση χειρισμών μέσω του δακτυλίου ελέγχου, μπορείτε να απολαύσετε το αίσθημα χρήσης 
μίας πλήρως χειροκίνητης μηχανής.

Επιλέξτε μια λειτουργία για να την 
καταχωρήσετε στον δακτύλιο y.
 Πατήστε το πλήκτρο .

 Πατήστε το πλήκτρο , τα πλήκτρα qr ή περι-
στρέψτε τον δακτύλιο y ή τον επιλογέα 7 για να 
καθορίσετε μια επιλογή.

 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε την 
καταχώρηση της λειτουργίας.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y ή τον επιλογέα 7 για 

να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών 
που καταχωρήσατε.

Εκτέλεση Ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τον 
∆ακτύλιο Ελέγχου
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Λειτουργίες με δυνατότητα καταχώρησης στον δακτύλιο ελέγχου
Οι λειτουργίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στον δακτύλιο ελέγχου διαφέρουν ανάλογα 
με την κατάσταση λήψης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις λειτουργίες που 
καταχωρήθηκαν στον δακτύλιο.

• Av: τιμή διαφράγματος (σ. 119), Tv: ταχύτητα κλείστρου (σ. 118), ISO: ταχύτητα ISO (σ. 85), 
+/–: διόρθωση έκθεσης (σ. 81), MF: χειροκίνητη εστίαση (σ. 102).

• Στις καταστάσεις  , , , @ και , οι λειτουργίες που μπορούν να καταχωρηθούν στον 
επιλογέα 7 είναι ίδιες με αυτές της κατάστασης .

* Πατήστε το πλήκτρο o για εναλλαγή της ρύθμισης μεταξύ των επιλογών Tv και Av.

Φωτογράφηση
Κατάσταση

D B M GΛειτουργία 
με δυνατότητα 
καταχώρισης

y Av Av Tv ISO

7 Tv — — —

y ISO ISO ISO ISO

7 Tv, Av* Av Tv —

b
y Tv +/– +/– +/–

7 Av Av Tv —

y Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη εστίαση (σ. 102).

y Μπορείτε να διορθώστε την ισορροπία λευκού (σ. 82).

y Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βήμα ζουμ (σ. 51).

@ y Μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία i-Contrast (σ. 87).

y Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας (σ. 55).

—
Μπορείτε να καταχωρήσετε λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 
(σ. 123).

• Όταν εμφανιστεί το σύμβολο  στην κάτω δεξιά πλευρά ενός εικονιδίου, η λειτουργία δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα κατάσταση λήψης ή ρύθμιση της λειτουργίας.

• Κατά τη λήψη στις καταστάσεις A, K και στις καταστάσεις ταινίας, ο δακτύλιος y χρη-
σιμοποιείται για τη λειτουργία βήματος ζουμ (σ. 51).
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Μπορείτε να καταχωρήσετε τις λειτουργίες που θα αποθηκευτούν στον δακτύλιο ελέγχου για 
κάθε κατάσταση λήψης.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 121 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο n.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε την κατάσταση λήψης που 
θέλετε να καθορίσετε.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον δα-
κτύλιο y για να επιλέξετε μια λειτουργία που θέλετε 
να καταχωρίσετε στον δακτύλιο ελέγχου.

 Η λειτουργία που έχει καταχωρηθεί στον επιλογέα 
ελέγχου θα αλλάξει.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη λήψης.

Στην κατάσταση D, μπορείτε να επιλέξετε 3 επίπεδα εξόδου φλας.

Τοποθετήστε τον Επιλογέα 
Κατάστασης στη θέση D.

Επιλέξτε το επίπεδο εξόδου του φλας.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο r, περιστρέψτε αμέσως 

τον δακτύλιο y για να επιλέξετε το επίπεδο εξόδου 
του φλας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη X.

Καταχώριση Λειτουργιών στον ∆ακτύλιο Ελέγχου

Ρύθμιση της Εξόδου Φλας



Ρύθμιση της Εξόδου Φλας

124

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το επίπεδο εξόδου του φλας με τις ακόλουθες μεθόδους.
• Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις Φλας] (σ. 107) στην καρτέλα 4, 
επιλέξτε [Έξοδος Φλας] και πατήστε τα πλήκτρα qr.

• Πατήστε το πλήκτρο r και κατόπιν το πλήκτρο n για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμί-
σεων. Επιλέξτε [Έξοδος Φλας] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr.

• Στις καταστάσεις M και B, μπορείτε να καθορίσετε την έξοδο φλας εάν πατήσετε το πλήκ-
τρο n για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις Φλας] στην καρτέλα 4 και κατόπιν καθορίσετε τη 
ρύθμιση [Κατάσταση Φλας] στη θέση [Χειροκ.].
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συχνά χρησιμοποιούμενες καταστάσεις και ρυθμίσεις λήψης 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για εναλλαγή μεταξύ των αποθηκευμένων ρυθμίσεων, 
περιστρέψτε απλά τον επιλογέα κατάστασης στη θέση . Ακόμα και αν εναλλάσσετε τις 
καταστάσεις λήψης ή απενεργοποιείτε τη μηχανή, οι ρυθμίσεις που συνήθως ακυρώνουν 
κάποια λειτουργία (χρονόμετρο κ.λπ.) θα παραμείνουν αποθηκευμένες.

Ρυθμίσεις με ∆υνατότητα Αποθήκευσης
• Καταστάσεις λήψης (G, M, B και D)

• Στοιχεία που ορίστηκαν στις καταστάσεις G, M, B ή D (σ. 81 – 120)

• Στοιχεία στο μενού λήψης

• Θέση ζουμ

• Θέση χειροκίνητης εστίασης (σ. 102)

• Στοιχεία του Προσωπικού Μενού (σ. 188)

Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης και 
πραγματοποιήστε τις επιθυμητές 
ρυθμίσεις.

Επιλέξτε [Αποθ.Ρυθμίσεων].
 Πατήστε το πλήκτρο n, επιλέξτε 

[Αποθ.Ρυθμίσεων] στην καρτέλα 4 και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Αποθήκευση Ρυθμίσεων Λήψης

• Για να αλλάξετε ένα μέρος των αποθηκευμένων ρυθμίσεων (εκτός από την κατάσταση λήψης), 
επιλέξτε , αλλάξτε τις ρυθμίσεις και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία των βημάτων 2 – 3. 
Αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα είναι διαθέσιμες σε άλλες καταστάσεις λήψης.

• Για να επαναφέρετε τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει στη θέση  στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις, περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση   και κατόπιν επιλέξτε [Επα-
ναφορά Όλων] (σ. 47).
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Χρήση ∆ιάφορων Λειτουργιών
για τη Λήψη

Αυτό το κεφάλαιο είναι η συνέχεια των ενοτήτων “Λήψη Ταινιών” και “Προβολή 

Ταινιών” στο Κεφάλαιο 1 και επεξηγεί τον τρόπο χρήσης διάφορων λειτουργιών 

για τη λήψη και την προβολή ταινιών.

• Αυτό το κεφάλαιο προϋποθέτει ότι ο επιλογέας κατάστασης έχει τεθεί στο E. Ωστόσο, 
ακόμα κι αν ο επιλογέας κατάστασης έχει τεθεί σε θέση διαφορετική από το E, μπορείτε 
να καταγράψετε ταινίες πατώντας το πλήκτρο ταινίας.

• Οι επεξηγήσεις για την προβολή και την επεξεργασία ταινιών στο δεύτερο μισό αυτού του 
κεφαλαίου προϋποθέτουν ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο 1 για να θέσετε τη μηχανή στην 
κατάσταση Προβολής.

7



128

Θέστε τη μηχανή στην κατάσταση E.
 Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση E.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ανάλογα 
με την περίπτωση (σ. 128 – 134).

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
 Για να διακόψετε τη λήψη της ταινίας, πατήστε ξανά 

το πλήκτρο ταινίας.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών καταστάσεων λήψης ταινιών.

Επιλέξτε μια κατάσταση Ταινίας
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε E.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια κατάσταση ταινίας και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Ανάλογα με την κατάσταση λήψης ή την ποιότητα 
της εικόνας της ταινίας (σ. 133) που επιλέγετε, στο 
επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να 
εμφανιστούν μαύρες γραμμές. Αυτές οι περιοχές 
δεν καταγράφονται.

*1 Τύπος βίντεο που υποστηρίζεται από την Apple.

*2 Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε γρήγορα τις ταινίες iFrame εάν χρησιμοποιήσετε το 

παρεχόμενο λογισμικό.

Λήψη Ταινιών στην Κατάσταση E

Αλλαγή της Κατάστασης Ταινίας

E Στάνταρ Επιτρέπει τη λήψη ταινιών στάνταρ ποιότητας.

Ταινία iFrame
Επιτρέπει την καταγραφή ταινιών που μπορείτε να επεξεργαστείτε με 
λογισμικό ή συσκευές συμβατές με iFrame*1 *2. Η ρύθμιση εγγραφόμε-
νων pixel θα καθοριστεί σταθερά σε  (σ. 133).

Ταινία Αργής 
Κίνησης

Λήψη κινούμενων θεμάτων με υψηλή ταχύτητα και αναπαραγωγή με 
αργή κίνηση (σ. 131).

Στις καταστάσεις E,  και , μπορείτε ακόμη και να καταγράψετε στατικές εικόνες 
πατώντας το κουμπί του κλείστρου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό κατά τη λήψη ταινίας.



129

Όπως και με τις στατικές εικόνες, μπορείτε να αφήσετε τη μηχανή να αποφασίσει τις βέλτιστες 
τιμές για την σκηνή ή να προσθέσετε διάφορα εφέ κατά την διάρκεια της λήψης των ταινιών.

Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 60 ή των βημάτων 1 – 2 στη σ. 63 για να επι-
λέξετε μια κατάσταση λήψης.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
 Ανάλογα με την κατάσταση λήψης ή την ποιότητα 

της εικόνας της ταινίας (σ. 133) που επιλέγετε, στο 
επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να 
εμφανιστούν μαύρες γραμμές. Αυτές οι περιοχές 
δεν καταγράφονται.

 Για να διακόψετε τη λήψη της ταινίας, πατήστε 
ξανά το πλήκτρο ταινίας.

Λήψη Ταινιών ∆ιαφόρων Τύπων και Θεματολογίας

I Πορτραίτο σ. 60 T Τονισμός Χρώματος σ. 68

J Τοπίο σ. 60 Y Αλλαγή Χρώματος σ. 69

Νοσταλγία σ. 65 w Παραλία σ. 61

Εφέ Μινιατούρας σ. 130 S Υποβρύχια σ. 61

Μονόχρωμη σ. 68 O Φυλλώματα σ. 61

Πολύ Έντονα Χρώματα σ. 63 P Χιόνι σ. 62

Εφέ Πόστερ σ. 63 t Πυροτεχνήματα σ. 62

• Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταινίες σε άλλες καταστάσεις λήψης πατώντας απλώς το 
πλήκτρο ταινίας.

• Ορισμένες ρυθμίσεις στα μενού λήψης και στο μενού FUNC. μπορεί να αλλάξουν αυτόματα 
ώστε να ταιριάζουν με αυτές κατά τη λήψη ταινιών.
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Μπορείτε να καταγράψετε ταινίες με εμφάνιση κινούμενων μοντέλων μινιατούρας. Μπορείτε 
να δημιουργήσετε το εφέ του μοντέλου μινιατούρας επιλέγοντας το επάνω και το κάτω τμήμα 
της σκηνής που θα εμφανιστούν φλουταρισμένα και την ταχύτητα αναπαραγωγής, η οποία 
εμφανίζει τους ανθρώπους και τα αντικείμενα της σκηνής να κινούνται γρήγορα κατά την 
προβολή. Ο ήχος δεν καταγράφεται.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 63 για να επιλέξετε .
 Στην οθόνη εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο (η 

περιοχή της εικόνας στην οποία δεν θα εφαρμοστεί 
το φλουτάρισμα).

Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να 
διατηρήσετε εστιασμένη.
 Πατήστε το πλήκτρο p.
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να αλλάξε-

τε το μέγεθος του πλαισίου και πατήστε τα πλήκτρα 
op ή περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξε-
τε τη θέση του πλαισίου.

Επιλέξτε μια ταχύτητα αναπαραγωγής.
 Περιστρέψτε τον δακτύλιο y για να επιλέξετε μια 

ταχύτητα αναπαραγωγής.
 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε τη 

ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην οθό-
νη λήψης.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
 Για να διακόψετε τη λήψη της ταινίας, πατήστε ξα-

νά το πλήκτρο ταινίας.

Ταχύτητες και Χρόνοι Προβολής - κατά προσέγγιση
(για κλιπ διάρκειας 1 λεπτού)

Λήψη Ταινιών με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας 
(Εφέ Μινιατούρας)

Ταχύτητα Χρόνος Προβολής

Περίπου 12 δευτ.

Περίπου 6 δευτ.

Περίπου 3 δευτ.
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Μπορείτε να καταγράψετε κινούμενα θέματα με υψηλή ταχύτητα και να τα προβάλλετε με 
αργή κίνηση. Ο ήχος δεν καταγράφεται.

Επιλέξτε .
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 128 για να επιλέξετε .

Επιλέξτε μια ταχύτητα καρέ
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η καθορισμένη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ξεκινήστε τη λήψη.
 Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
 Θα εμφανιστεί η γραμμή με τον χρόνο λήψης. Η μέ-

γιστη διάρκεια κλιπ ταινίας είναι περίπου 30 δευτ.
 Για να διακόψετε τη λήψη της ταινίας, πατήστε ξα-

νά το πλήκτρο ταινίας.

• Η ποιότητα εικόνας θα ρυθμιστεί στα  όταν επιλέξετε αναλογίες εικόνας  και στα  

όταν επιλέξετε αναλογίες εικόνας  (σ. 55).

• Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr στο βήμα 2, μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του 
πλαισίου σε κατακόρυφο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή εστίασης πατώντας ξα-
νά τα πλήκτρα qr ή περιστρέφοντας τον επιλογέα 7. Εάν πατήσετε τα πλήκτρα op, το 
πλαίσιο επανέρχεται σε οριζόντιο προσανατολισμό.

• Εάν κρατήσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ο προσανατολισμός του πλαισίου θα αλλάξει.

• Καθώς μπορεί να μην επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες λή-
ψης, δοκιμάστε να τραβήξετε μερικές δοκιμαστικές λήψεις.

Λήψη Ταινιών με Αργή Κίνηση
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Ταχύτητα Καρέ και Χρόνος Προβολής (για κλιπ 30 δευτ.) δευτ.)

Έχετε τη δυνατότητα να κλειδώνετε την έκθεση ή να την αλλάζετε σε βήματα 1/3 σε εύρος 
από -2 έως +2 πριν από τη λήψη.

Κλειδώστε την έκθεση.
 Για να κλειδώσετε την έκθεση, πατήστε το πλήκτρο 

o. Θα εμφανιστεί η γραμμή μετατόπισης της 
έκθεσης.

 Για να ακυρώσετε το κλείδωμα, πατήστε ξανά το 
πλήκτρο o.

Αλλάξτε την έκθεση.
 Ενώ παρακολουθείτε την οθόνη, περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να ρυθμίσετε την έκθεση.

Ξεκινήστε τη λήψη.

Ταχύτητα Καρέ Χρόνος Προβολής

240 καρέ/δευτ. Περίπου 4 λεπτά

120 καρέ/δευτ. Περίπου 2 λεπτά

Προβολή Ταινιών με Εξαιρετικά Αργή Κίνηση

• Η προβολή της ταινίας θα εκτελεστεί με αργή κίνηση εάν ακολουθήσετε τις διαδικασίες των 
βημάτων 1 – 3 στη σ. 32.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό για να αλλάξετε την ταχύτητα προ-
βολής των ταινιών που καταγράφτηκαν στην κατάσταση . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.

• Η ρύθμιση εγγραφόμενων pixel θα οριστεί στα  (320 x 240 pixels) κατά τη λήψη σε 

κατάσταση  και στα (640 x 120 pixels) στην κατάσταση .

• Ακόμη κι εάν μετακινήσετε το μηχανισμό ζουμ, η λειτουργία του ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά 
τη λήψη.

• Κατά το πάτημα του πλήκτρου ταινίας, η μηχανή καθορίζει τις ρυθμίσεις εστίασης, έκθεσης 
και ισορροπίας λευκού.

Κλείδωμα AE/Μετατόπιση Έκθεσης



133

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 3 ρυθμίσεων ποιότητας εικόνας.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμισης 
ποιότητας της εικόνας.
 Αφού πατήσετε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκ-

τρα op για να επιλέξετε .

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Η καθορισμένη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ποιότητα Εικόνας και Χρόνος Λήψης ανά Κάρτα Μνήμης

*1 Περίπου 13 λεπτά 35 δευτ. για τις ταινίες iFrame (σ. 128).

*2 Περίπου 55 λεπτά 38 δευτ. για τις ταινίες iFrame (σ. 128).

• Βάσει πρότυπων δοκιμών της Canon.
• Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα όταν το μέγεθος του αρχείου της ταινίας φτάσει στα 4 GB, ή όταν ο 
χρόνος εγγραφής φτάσει περίπου στα 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα κατά τη λήψη στην κατάσταση  
ή  και περίπου στη 1 ώρα κατά τη λήψη στην κατάσταση .

• Με ορισμένες κάρτες μνήμης, η εγγραφή μπορεί επίσης να σταματήσει ακόμη κι εάν δεν φτάσει στη 
μέγιστη διάρκεια του κλιπ. Συνιστάται η χρήση καρτών μνήμης SD Speed Class 6 ή υψηλότερης κλάσης.

Αλλαγή της Ποιότητας της Εικόνας

Ποιότητα 
εικόνας

Εγγραφόμενα pixels, 
Ταχύτητα Καρέ

Περιεχόμενο
Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης

4 GB 16 GB

1920 x 1080 pixel, 
24 καρέ/δευτ.

Για τη λήψη ταινιών 
πλήρους υψηλής 
ευκρίνειας (HD).

 Περίπου 14 λεπτά 
34 δευτ.

 Περίπου 59 λεπτά 
40 δευτ.

1280 x 720 pixel, 
30 καρέ/δευτ.

Για τη λήψη ταινιών 
υψηλής ευκρίνειας (HD).

 Περίπου 20 λεπτά 
και 43 δευτ.*1

 Περίπου 1 ώρα 24 
λεπτά και 54 δευτ.*2

640 x 480 pixel, 
30 καρέ/δευτ.

Για τη λήψη ταινιών 
τυπικής ευκρίνειας (SD).

 Περίπου 43 λεπτά 
43 δευτ.

 Περίπου 2 ώρες 
59 λεπτά 3 δευτ.

Στην κατάσταση  και , εμφανίζονται μαύρες γραμμές στην επάνω και στην κάτω πλευ-
ρά της οθόνης. Οι περιοχές αυτές δεν θα καταγραφούν.
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Αυτό το φίλτρο καταστέλλει τον ήχο του ανέμου όταν φυσάει ισχυρός άνεμος. Ωστόσο, όταν χρη-
σιμοποιείται για ηχογράφηση σε χώρους χωρίς άνεμο, ο ήχος ίσως να ακούγεται αφύσικος.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 
[Φίλτρο Ανέμου] στην καρτέλα 4 και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [On].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις 
στατικές εικόνες. Ωστόσο, ανάλογα με τη κατάσταση λήψης, οι ρυθμίσεις ενδεχομένως να 
μην είναι διαθέσιμες ή και να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα.

• Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα
Οι ήχοι των χειρισμών του ζουμ καταγράφονται.

• Φωτογράφηση με τη Χρήση Προκαθορισμένων Εστιακών Αποστάσεων (Βήμα Ζουμ) 
(σ. 51)
Η λειτουργία βήματος ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινιών.

• Χρήση του Χρονόμετρου (σ. 53)
Το πλήθος των λήψεων δεν μπορεί να καθοριστεί.

• Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού (σ. 82)
Η διόρθωση της ισορροπίας λευκού δεν είναι διαθέσιμη.

• Αλλαγή των Τόνων μιας Εικόνας (Τα Χρώματά Μου) (σ. 91)
• Φωτογράφηση σε Κοντινή Απόσταση (Κοντινή Λήψη) (σ. 92)
• Φωτογράφηση με Κλείδωμα AF (σ. 99)
• Φωτογράφηση με Χειροκίνητη Εστίαση (σ. 102)
• Χρήση του Φίλτρου ND (σ. 106)
• Απενεργοποίηση της ∆έσμης AF (σ. 183)
• Προσαρμογή των Εμφανιζόμενων Πληροφοριών (σ. 185)
• Αλλαγή Ρυθμίσεων της Κατάστασης IS (σ. 186)
Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των τιμών [Συνεχής] και [Off].

• Αποθήκευση Λειτουργιών στο Πλήκτρο  (σ. 187)
• Φωτογράφηση Χρησιμοποιώντας την Τηλεόραση σαν Οθόνη (σ. 193)

Χρήση φίλτρου ανέμου

Άλλες Λειτουργίες Λήψης
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Μπορείτε να κόψετε την αρχή και το τέλος της καταγεγραμμένης ταινίας.

Επιλέξτε *.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 

στη σ. 32 για να επιλέξετε * και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

 Θα εμφανιστεί το πάνελ επεξεργασίας και η 
γραμμή επεξεργασίας ταινιών.

Καθορίστε το εύρος επεξεργασίας.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε  ή 

.
 Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψετε τον 

επιλογέα 7 για να μετακινήσετε το , στα σημεία 
που μπορείτε να επεξεργαστείτε την ταινία θα εμ-
φανιστεί η ένδειξη . Εάν επιλέξετε , μπο-
ρείτε να κόψετε την αρχή της ταινίας από το σημείο 

. Εάν επιλέξετε , μπορείτε να κόψετε το 
τέλος ταινίας από το σημείο .

 Ακόμη και εάν μετακινήσετε το δείκτη  σε ένα ση-
μείο διαφορετικό του , θα κοπεί μόνο το τμήμα 
που βρίσκεται πιο κοντά στην ένδειξη  από τα 
αριστερά, εάν έχετε επιλέξει . Μόνο το τμήμα 
που βρίσκεται πιο κοντά στην ένδειξη  από τα 
δεξιά θα κοπεί, εάν έχετε επιλέξει .

Ελέγξτε την ταινία μετά από την 
επεξεργασία.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε  και 

κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m. Η μηχανή θα 
αναπαράγει την τροποποιημένη ταινία.

 Για να συνεχίσετε την επεξεργασία, επαναλάβετε 
το βήμα 2.

 Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, πατήστε τα 
πλήκτρα op για να επιλέξετε . Αφού πατήσε-
τε το πλήκτρο m, πατήστε τα πλήκτρα qr ή περι-
στρέψτε τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε [OK] και 
κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο m.

Επεξεργασία

Γραμμή Επεξεργασίας Ταινιών

Πάνελ Επεξεργασίας Ταινιών
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Αποθηκεύστε την τροποποιημένη 
ταινία.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε  και 

κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να επιλέξετε [Νέο Αρχείο] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Η ταινία αποθηκεύεται σαν νέο αρχείο.

• Εάν στο βήμα 4 επιλέξετε [Αντικατάσταση], η πρωτότυπη ταινία (χωρίς επεξεργασία) αντικα-
θίσταται από την τροποποιημένη ταινία και η πρωτότυπη ταινία διαγράφεται.

• Εάν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για την δημιουργία ενός νέου 
αρχείου, μπορείτε να επιλέξετε μόνο [Αντικατάσταση].

• Εάν εκφορτιστεί η μπαταρία κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, η τροποποιημένη ταινία 
μπορεί να μην αποθηκευτεί.

• Κατά την επεξεργασία των ταινιών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμέ-
νη μπαταρία ή ένα κιτ τροφοδοτικού (προαιρετικό) (σ. 227).
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Χρήση ∆ιάφορων Λειτουργιών
Προβολής και Επεξεργασίας

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει διάφορες μεθόδους προβολής και επεξεργασίας 

των εικόνων.

• Πατήστε το πλήκτρο 1 για να επιλέξετε την κατάσταση Προβολής πριν χρησιμοποιήσετε 
τη μηχανή.

• ∆εν είναι δυνατή η προβολή ή επεξεργασία των εικόνων που έχετε επεξεργαστεί σε έναν υπολο-
γιστή, των οποίων το όνομα έχετε αλλάξει, ή τις οποίες έχετε τραβήξει με μια άλλη μηχανή.

• ∆εν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας (σ. 158 – 162) εάν δεν υπάρχει 
αρκετός διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης.

8
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Η δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης πολλαπλών εικόνων στην οθόνη της μηχανής σας 
επιτρέπει να βρείτε γρήγορα την εικόνα που θέλετε.

Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς 
την ένδειξη g.
 Οι εικόνες θα εμφανιστούν σε μορφή ευρετηρίου.
 Ο αριθμός των εικόνων αυξάνεται κάθε φορά που 

μετακινείτε το μηχανισμό προς την ένδειξη g.
 Ο αριθμός των εικόνων μειώνεται κάθε φορά που 

μετακινείτε το μηχανισμό προς την ένδειξη k.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να αλλάξετε τις 

εικόνες.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr για να επιλέξετε την 

επιθυμητή εικόνα.
 Στην επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται ένα πορτοκαλί 

πλαίσιο.
 Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο m για 

να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα.

Εάν περιστρέψετε τον επιλογέα 7, οι εικόνες θα εμφανιστούν σε μια σειρά, επιτρέποντας 
την εκτέλεση γρήγορης αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις επιθυμητές εικόνες 
βάσει της ημερομηνίας λήψης  (Κύλιση οθόνης).

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Εάν θέσετε τη μηχανή σε προβολή μεμονωμένων 

εικόνων και περιστρέψετε γρήγορα τον επιλογέα 
7, οι εικόνες θα εμφανιστούν όπως φαίνεται στα 
αριστερά. Περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να επι-
λέξετε μια εικόνα.

 Για να επιστρέψετε σε κατάσταση προβολής μεμο-
νωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op κατά τη διάρκεια της 
προβολής κύλισης για να αναζητήσετε εικόνες βά-
σει της ημερομηνίας λήψης.

Γρήγορη Αναζήτηση Εικόνων

Αναζήτηση Εικόνων με Προβολή Ευρετηρίου

Αναζήτηση Εικόνων με Ολίσθηση

Για να απενεργοποιήσετε το εφέ, πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Κύλιση οθόνης] 
στην καρτέλα 1 και κατόπιν επιλέξτε [Off].
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Μπορείτε να επιλέξετε ανά ημερομηνία τις ταινίες που καταγράψατε στην κατάσταση  
(σ. 71) για προβολή.

Επιλέξτε [Αναπ. Ανασκ. ταινιών].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Αναπ. Ανασκ. ταινιών] στην καρτέλα 1 και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια ημερομηνία ταινίας
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7.

Αναπαράγετε την ταινία.
 Πατήστε το πλήκτρο m.
 Η μηχανή θα αναπαράγει την ταινία.

Προβολή Ταινιών που ∆ημιουργήθηκαν από την 
Ανασκόπηση Ταινιών
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Εάν σε μια κάρτα μνήμης υπάρχουν πολλά αρχεία εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα φίλτρο και να τις εμφανίσετε καθορίζοντας το επιθυμητό φίλτρο Μπορείτε επίσης να 
προστατέψετε (σ. 148) ή να διαγράψετε (σ. 152) όλες τις εικόνες που έχετε φιλτράρει.

Επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
 Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων (εκτός από 

την οθόνη λεπτομερών πληροφοριών), πατήστε το 
πλήκτρο o και κατόπιν τα πλήκτρα op για να 
επιλέξετε μια μέθοδο μετάβασης. 

 Στις ρυθμίσεις ,  ή , πατήστε τα πλήκ-
τρα qr για να επιλέξετε ένα φίλτρο. Εάν περιστρέ-
ψετε τον επιλογέα 7, θα εμφανιστούν μόνο οι εικό-
νες που ταιριάζουν με το φίλτρο της επιλεγμένης 
τελικής εικόνας.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Προβάλλετε τις φιλτραρισμένες εικόνες.
 Για να ξεκινήσετε τη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, 

πατήστε το πλήκτρο m. Θα εμφανιστεί η μέθοδος 
μετάβασης και ένα κίτρινο πλαίσιο.

 Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψετε τον 
επιλογέα 7, θα εμφανιστούν οι εικόνες που έχετε 
επιλέξει.

 Εάν πατήσετε το πλήκτρο o, στην οθόνη εμφανί-
ζεται το μήνυμα [∆ιαγραφή ρυθμίσεων φιλτρ. ανα-
παραγωγής]. Για να ακυρώσετε τη φιλτραρισμένη 
αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο m.

Προβολή Εικόνων με τη Χρήση Φίλτρου

Μετάβ. στα Αγαπ.
Εμφανίζει τις εικόνες που έχετε χαρακτηρίσει σαν αγαπημένες 
(σ. 154).

Προώθ: Ημ/νία Εμφανίζει όλες εικόνες που λήφθηκαν μια καθορισμένη ημερομηνία

Μετάβαση>Κατηγορία Εμφανίζει τις εικόνες μιας καθορισμένης κατηγορίας (σ. 155).

Μετάβ. σε Φωτ./Ταινία
Εμφανίζει στατικές εικόνες, ταινίες ή ταινίες που δημιουργήθηκαν 
με την κατάσταση  (σ. 71).

Προώθ: 10 Εικ. Μετάβασης προς τα εμπρός κατά 10 εικόνες τη φορά.

Προώθ: 100 Εικ. Μετάβασης προς τα εμπρός κατά 100 εικόνες τη φορά.

Αναζήτηση βάσει , ,  και 

Φίλτρα
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 Σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το 
πλήκτρο o και κατόπιν τα πλήκτρα op για να 
επιλέξετε μια μέθοδο μετάβασης.

 Εάν πατήσετε το πλήκτρο qr, η προβολή θα προ-
χωρήσει στην εικόνα που αντιστοιχεί στο αριθμό 
που έχει επιλεγεί για την εκτέλεση της μετάβασης.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου για να μεταβείτε στις επιθυμητές εικόνες 
χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες , ,  και .

 Σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, περιστρέψτε 
τον δακτύλιο y και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα 
op για να επιλέξετε μια μέθοδο μετάβασης.

 Εάν περιστρέψετε τον δακτύλιο y, η προβολή θα 
προχωρήσει στην εικόνα που αντιστοιχεί στον 
αριθμό που έχετε επιλέξει για την εκτέλεση της 
μετάβασης.

Τι γίνεται εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα φίλτρο;

∆εν μπορείτε να επιλέξετε φίλτρα τα οποία δεν περιλαμβάνουν αντίστοιχες εικόνες.

Φιλτραρισμένη Αναπαραγωγή

Στη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή (βήμα 2), μπορείτε να προβάλλετε φιλτραρισμένες εικόνες με τις δια-
δικασίες που περιγράφονται στις ενότητες “Γρήγορη Αναζήτηση Εικόνων” (σ. 138), “∆ιαδοχική Προβολή 
Εικόνων” (σ. 142) και “Μεγέθυνση Εικόνων” (σ. 143). Μπορείτε να επεξεργαστείτε ταυτόχρονα όλες τις 
φιλτραρισμένες εικόνες όταν εκτελείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ενότητες “Προστασία 
Εικόνων” (σ. 148), “∆ιαγραφή Εικόνων” (σ. 152), ή “Επιλογή Εικόνων για Εκτύπωση (DPOF)” (σ. 171), 
επιλέγοντας όλες τις φιλτραρισμένες εικόνες.
Ωστόσο, εάν αλλάξετε κατηγορία (σ. 155), ή επεξεργαστείτε μια εικόνα και την αποθηκεύσετε ως νέα 
εικόνα (σ. 158), θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και η φιλτραρισμένη αναπαραγωγή θα ακυρωθεί.

Μετάβαση μέσω των Ρυθμίσεων  και 

Μετάβαση με Χρήση του ∆ακτυλίου Ελέγχου

Εάν περιστρέψετε τον δακτύλιο y την προβολή ευρετηρίου, η μετάβαση στις εικόνες θα εκτε-

λεστεί σύμφωνα με τη μέθοδο που επιλέξατε κατά την προβολή μεμονωμένων εικόνων. Ωστό-

σο, εάν επιλέξετε  ή , η μέθοδος μετάβασης θα αλλάξει σε .
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Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε αυτόματα τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια 
κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε [∆ιαδοχ. Προβολή].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [∆ιαδοχ. 

Προβολή] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού 
και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να προ-
σαρμόσετε τη ρύθμιση.

Επιλέξτε [Έναρξη].
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Έναρξη] και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Η διαδοχική προβολή θα ξεκινήσει λίγα δευτερό-
λεπτα μετά από την εμφάνιση του μηνύματος 
[Φόρτωση εικόνας...] στην οθόνη.

 Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά/επανεκκινήσε-
τε μια διαδοχική προβολή πατώντας ξανά το πλήκ-
τρο m.

 Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πατή-
στε το πλήκτρο n.

∆ιαδοχική Προβολή Εικόνων

Επανάληψη Επανάληψη της προβολής των εικόνων

Χρόνος 
Προβολής

Χρόνος προβολής για κάθε εικόνα

Εφέ Εφέ εναλλαγής μεταξύ των εικόνων

• Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψετε τον επιλογέα 7 κατά τη διάρκεια της προβο-
λής, οι εικόνες θα εναλλάσσονται. Εάν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα qr, μπορείτε να 
προβάλλετε τις εικόνες με γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.

• Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ρεύματος (σ. 48) δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διαδοχική προβολή.

• ∆εν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση [Χρόνος Προβολής] εάν έχετε επιλέξει το στοιχείο 
[Φυσαλίδα] στη ρύθμιση [Εφέ].



143

Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς 
την ένδειξη k.
 Η εικόνα προβάλλεται σε μεγέθυνση. Εάν συνεχί-

σετε να κρατάτε πατημένο το μηχανισμό ζουμ, ο 
μέγιστος συντελεστής μεγέθυνσης της εικόνας αυ-
ξάνεται έως περίπου 10x.

 Εάν πατήσετε τα πλήκτρα opqr μπορείτε να με-
τακινήσετε τη θέση της προβαλλόμενης περιοχής.

 Μετακινείστε το μηχανισμό του ζουμ προς την ένδει-
ξη g για να μειώσετε το συντελεστή μεγέθυνσης, ή 
συνεχίστε να τον κρατάτε στη θέση αυτή για να επι-
στρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

 Εάν περιστρέψετε τον επιλογέα 7, μπορείτε να 
εναλλάσσετε εικόνες σε κατάσταση ζουμ.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 3 εφέ εναλλαγής τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη 
μετάβαση από τη μία εικόνα σε μία άλλη στην κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Επιλέξτε [Εναλλαγή].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Εναλ-

λαγή] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε ένα εφέ εναλλαγής.

Μεγέθυνση Εικόνων

Θέση Προβαλλόμενης 
Περιοχής - κατά προσέγγιση

• Κατά την προβολή σε μεγέθυνση, εάν πατήσετε το πλήκτρο n, η μηχανή επιστρέφει σε 
κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

• ∆εν μπορείτε να μεγεθύνετε ταινίες.

Αλλαγή των Εφέ Εναλλαγής των Εικόνων
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Μπορείτε επίσης να δείτε μεμονωμένα τις εικόνες από ομάδα εικόνων που λήφθηκαν σε 
κατάσταση  (σ. 76).

Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα εικόνων.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα με την ένδειξη 
.

Μεταβείτε σε προβολή εικόνων ομάδας.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Προβολή κάθε εικόνας στην ομάδα.
 Εάν πατήσετε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψετε τον 

επιλογέα 7, θα εμφανιστούν μόνο οι εικόνες της 
ομάδας.

 Πατήστε το πλήκτρο o και κατόπιν το πλήκτρο m 
για να ακυρώσετε την προβολή ομάδας.

Προβολή Όλων των Εικόνων μιας Ομάδας

Προβολή ομάδας

Στην κατάσταση προβολής ομάδας (βήμα 3 παραπάνω), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες 
που περιγράφονται στις ενότητες “Γρήγορη Αναζήτηση Εικόνων” (σ. 138) και “Μεγέθυνση Εικόνων” 
(σ. 143). Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις εικόνες σε μία ομάδα όταν εκτελείτε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στις ενότητες “Προστασία εικόνων” (σ. 148), “∆ιαγραφή Εικόνων” (σ. 152), ή “Επιλογή 
Εικόνων για Εκτύπωση (DPOF)” (σ. 171), επιλέγοντας ένα σετ εικόνων ομάδας.
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Μπορείτε να ακυρώσετε την ομάδα εικόνων που καταγράφηκε σε κατάσταση , ώστε να 
προβάλετε μεμονωμένα τις εικόνες της.

Επιλέξτε [Ομαδ. εικόνων].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Ομαδ. εικόνων] στην καρτέλα 1.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 

τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή σε κατά-
σταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Μπορείτε να ακυρώσετε την ομάδα εικόνων που 
καταγράφηκε σε κατάσταση  ώστε να προβά-
λετε μεμονωμένα τις εικόνες της.

 Για την αποκατάσταση της ομάδας, ακολουθήστε 
τα βήματα παραπάνω για να επιλέξετε [On].

Ακύρωση Ομάδας

∆εν μπορείτε να ακυρώσετε την ομάδα κατά τη μεμονωμένη προβολή εικόνων (σ. 144).



146

Σε μια εικόνα που καταγράψατε, μπορείτε να μεγεθύνετε την περιοχή που βρίσκεται στο 
εσωτερικό του Πλαισίου AF για να ελέγξτε την εστίαση.

Πατήστε το πλήκτρο p για μεταβείτε 
στην οθόνη ελέγχου της εστίασης 
(σ. 40).
 Στην περιοχή όπου επιτεύχθηκε εστίαση από τη 

μηχανή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο AF, θα εμφα-
νιστεί ένα λευκό πλαίσιο.

 Κατά την προβολή, ένα γκρι πλαίσιο θα εμφανιστεί 
στο πρόσωπο που ανιχνεύτηκε.

 Η περιοχή εντός του πορτοκαλί πλαισίου εμφανίζε-
ται μεγεθυμένη.

Αλλάξτε τα πλαίσια.
 Μετακινήστε κατά μία θέση το μηχανισμό ζουμ 

προς την ένδειξη k.
 Θα εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται αριστερά.
 Πατήστε το πλήκτρο m για να μετακινηθείτε σε 

διαφορετικό πλαίσιο όταν εμφανίζονται περισσότε-
ρα από ένα.

Αλλάξτε το επίπεδο ή τη θέση 
μεγέθυνσης.
 Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό ζουμ για να αλλάξε-

τε το μέγεθος της προβολής και τα πλήκτρα 
opqr για να αλλάξετε τη θέση προβολής, ενώ 
ελέγχετε την εστίαση.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 
στην οθόνη του βήματος 1.

Έλεγχος της Εστίασης

Η οθόνη ελέγχου εστίασης δεν είναι διαθέσιμη για ταινίες.
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Η μηχανή επιλέγει 4 εικόνες βάσει της προβαλλόμενης εικόνας.
Εάν επιλέξετε μία από αυτές τις εικόνες, η μηχανή θα επιλέξει 4 ακόμα εικόνες επιτρέποντάς 
σας να απολαμβάνετε την προβολή εικόνων με τυχαία σειρά. Η λειτουργία αυτή εκτελείται 
καλύτερα εάν καταγράψετε πολλές λήψεις σε διάφορες σκηνές.

Επιλέξτε [Έξυπνη αναπαρ.].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Έξυπνη αναπαρ.] στην καρτέλα 1 και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Σαν υποψήφιες θα εμφανιστούν τέσσερις εικόνες.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr για να επιλέξετε την 

εικόνα που θέλετε προβάλλετε στη συνέχεια.
 Η επιλεγμένη εικόνα θα εμφανιστεί το κέντρο μαζί 

με τις 4 επόμενες υποψήφιες.
 Πατήστε το πλήκτρο m για να προβάλλετε την 

κεντρική εικόνα σε πλήρες μέγεθος. Πατήστε το 
πλήκτρο m για να επαναφέρετε την αρχική οθόνη. 

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Προβολή ∆ιάφορων Εικόνων
(Έξυπνη Αναπαραγωγή)

• Στην κατάσταση Έξυπνης Αναπαραγωγής προβάλλονται μόνο οι στατικές εικόνες που έχουν 
καταγραφεί με αυτή τη μηχανή.

• Η κατάσταση [Έξυπνη Τυχαία Προβολή] δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εάν υπάρχουν λιγότερες από 50 εικόνες που έχουν καταγραφεί με αυτή τη μηχανή στην 
κάρτα μνήμης

- Κατά την προβολή εικόνων που δεν υποστηρίζονται από την Έξυπνη Αναπαραγωγή
- Κατά τη διάρκεια της προβολής με τη χρήση φίλτρου
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Μπορείτε να προστατεύετε τις εικόνες που θεωρείτε σημαντικές έτσι ώστε να μην είναι δυνα-
τή η τυχαία διαγραφή τους με τη μηχανή (σ. 29, 152).

Επιλέξτε [Προστασία].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Προ-

στασία] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια μέθοδο επιλογής 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη μενού.

Επιλέξτε [Επιλογή].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 παρα-

πάνω για να επιλέξετε [Επιλογή] και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Προστασία Εικόνων

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

Εάν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης (σ. 23, 177), οι προστατευμένες εικόνες διαγράφονται.

Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να διαγραφούν με τη λειτουργία διαγραφής της μηχανής. 
Για να διαγράψετε μία εικόνα, θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις προστασίας.

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων
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Επιλέξτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 Πατήστε ξανά το πλήκτρο m για να ακυρώσετε την 

επιλογή των εικόνων. Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.
 Για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες, ακολουθήστε 

την παραπάνω διαδικασία.

Προστατέψτε την εικόνα.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

μια οθόνη επιβεβαίωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 148 για να επιλέξετε [Επιλογή Εύρους] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν εκτελέσετε τις
διαδικασίες του βήματος 3, οι εικόνες δεν θα προστατευτούν.

Επιλογή Εύρους
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 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την τελευταία εικόνα.
 Πατήστε το πλήκτρο r για να επιλέξετε [Τελευταία 

εικόνα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 ∆εν μπορείτε να επιλέξετε εικόνες που βρίσκονται 
πριν από την πρώτη εικόνα.

Προστατέψτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Πατήστε το πλήκτρο p για να επιλέξετε [Προστα-

σία] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλογή εικόνων με τον επιλογέα 7

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πρώτη ή την τελευταία εικόνα, περιστρέφοντας τον επιλογέα 7, κατά 
την προβολή της επάνω οθόνης στα βήματα 2 και 3.
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Επιλέξτε [Όλες].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 148 για να επιλέξετε [Όλες] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

Προστατέψτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Προστασία] και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλογή Όλων των Εικόνων

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την προστασία εικόνων ανά ομάδες εάν επιλέξετε [Ξεκλείδωμα] στο 
βήμα 4 της ενότητας "Επιλογή Εύρους" ή στο βήμα 2 της ενότητας "Επιλογή Όλων των Εικόνων".



152

Μπορείτε να επιλέγετε εικόνες και στην συνέχεια να τις διαγράφετε ανά ομάδες. Επειδή οι 
εικόνες που διαγράφετε δεν μπορούν να ανακτηθούν, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί 
πριν τις διαγράψετε. Οι προστατευμένες εικόνες (σ. 148) δεν μπορούν να διαγραφούν.

Επιλέξτε [∆ιαγρ.].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[∆ιαγρ.] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια μέθοδο επιλογής 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 
στην οθόνη μενού.

Επιλέξτε [Επιλογή].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 παρα-

πάνω για να επιλέξετε [Επιλογή] και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Εάν ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 2 

στη σ. 149 για να επιλέξετε εικόνες, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη .

 Πατήστε ξανά το πλήκτρο m για να ακυρώσετε την 
επιλογή των εικόνων. Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.

 Για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες, ακολουθήστε 
την παραπάνω διαδικασία.

∆ιαγραφή Εικόνων

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων
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∆ιαγράψτε τις επιλεγμένες εικόνες.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

μια οθόνη επιβεβαίωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 152 για να επιλέξετε [Επιλογή Εύρους] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 και 3 

της σ. 149 για να επιλέξετε τις επιθυμητές εικόνες.

∆ιαγράψτε τις επιλεγμένες εικόνες.
 Πατήστε το πλήκτρο p για να επιλέξετε [∆ιαγρ.] 

και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε [Όλες].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 152 για να επιλέξετε [Όλες] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

∆ιαγράψτε τις επιλεγμένες εικόνες.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλογή Εύρους

Επιλογή Όλων των Εικόνων
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Εάν χαρακτηρίσετε εικόνες σαν Αγαπημένες, μπορείτε εύκολα να ταξινομήσετε σε κατηγο-
ρία μόνο αυτές τις εικόνες. Μπορείτε να φιλτράρετε μόνο αυτές τις εικόνες για προβολή, προ-
στασία ή διαγραφή (σ. 140).

Επιλέξτε [Αγαπημένα].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Αγα-

πημένα] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 Πατήστε ξανά το πλήκτρο m τον χαρακτηρισμό 

των εικόνων. Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.
 Για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες, ακολουθήστε 

την παραπάνω διαδικασία.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

μια οθόνη επιβεβαίωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες

Εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση στο 
βήμα 3, οι εικόνες δεν θα χαρακτηριστούν ως αγαπημένες.

Εάν μεταφέρετε εικόνες που έχετε χαρακτηρίσει σαν Αγαπημένες σε υπολογιστή με λειτουργικό 
σύστημα Windows 7 ή Windows Vista, οι εικόνες θα χαρακτηριστούν στην κατηγορία 3 αστέρων 
( ) (εκτός από τις εικόνες RAW και τις ταινίες).
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Έχετε τη δυνατότητα να οργανώνετε τις εικόνες σε κατηγορίες. Μπορείτε να εμφανίσετε τις 
εικόνες σε μία κατηγορία στη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή (σ. 140) και να επεξεργαστείτε 
όλες τις εικόνες με τις εξής λειτουργίες.

• “∆ιαδοχική Προβολή Εικόνων” (σ. 142), “Προστασία Εικόνων” (σ. 148), “∆ιαγραφή Εικό-
νων” (σ. 152), “Επιλογή Εικόνων για Εκτύπωση (DPOF)” (σ. 171)

Επιλέξτε [Κατηγορίες].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Κατη-

γορίες] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια μέθοδο επιλογής 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 
στην οθόνη μενού.

Επιλέξτε [Επιλογή].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 παρα-

πάνω για να επιλέξετε [Επιλογή] και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Οργάνωση Εικόνων ανά Κατηγορία (Κατηγορίες)

Οι εικόνες ταξινομούνται αυτόματα σε κατηγορίες, ανάλογα με την κατάσταση λήψης καθώς 
καταγράφονται.

: Εικόνες στις οποίες έχουν ανιχνευτεί πρόσωπα ή εικόνες που έχουν καταγραφεί με τις 
καταστάσεις I ή V.

: Εικόνες οι οποίες έχουν ανιχνευθεί ως ,  ή  στην κατάσταση A ή οι 
εικόνες που έχουν καταγραφεί στις καταστάσεις J, O ή .

: Εικόνες που έχουν καταγραφεί στις καταστάσεις w, S, P ή t.

Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων
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Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα.

Επιλέξτε μια κατηγορία
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε μια κα-

τηγορία και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.
  Η ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 Πατήστε ξανά το πλήκτρο m για να ακυρώσετε την 

επιλογή των εικόνων. Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.
 Για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες, ακολουθήστε 

την παραπάνω διαδικασία.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

μια οθόνη επιβεβαίωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 155 για να επιλέξετε [Επιλογή Εύρους] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 και 3 

της σ. 149 για να επιλέξετε τις επιθυμητές εικόνες.

Εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση στο 
βήμα 4, οι εικόνες δεν θα καθοριστούν στο στοιχείο Κατηγορίες.

Επιλογή Εύρους
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Επιλέξτε μια κατηγορία
 Πατήστε το πλήκτρο p για να επιλέξετε ένα στοιχείο 

και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε 
τον επιλογέα 7 για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
 Πατήστε το πλήκτρο p για να επιλέξετε [Επιλογή] 

και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον προσανατολισμό μίας εικόνας και κατόπιν να την 
αποθηκεύσετε.

Επιλέξτε [Περιστροφή].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Περι-

στροφή] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Περιστρέψτε την εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα.
 Με κάθε πάτημα του πλήκτρου m, η εικόνα περι-

στρέφεται κατά 90°.
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιστρέψετε 

στην οθόνη μενού.

Εάν στο βήμα 4 επιλέξτε [Απο-επιλογή], μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή όλων των εικόνων 
της κατηγορίας [Επιλογή Εύρους].

Περιστροφή Εικόνων

• Η περιστροφή ταινιών με ρύθμιση ποιότητας εικόνας  ή  δεν είναι δυνατή.

• ∆εν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες (σ. 189) εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει τεθεί 
σε [Off].
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Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των εικόνων σε μία χαμηλή ρύθμιση pixel και να αποθη-
κεύσετε την εικόνα της οποίας αλλάξατε το μέγεθος σαν ξεχωριστό αρχείο.

Επιλέξτε [Αλλαγή Μεγέθους].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Αλλα-

γή Μεγέθους] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατή-
στε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Θα εμφανιστεί η οθόνη [Αποθήκευση νέας εικόνας;].

Αποθηκεύστε τη νέα εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Η εικόνα αποθηκεύεται ως ένα νέο αρχείο.

Προβάλλετε τη νέα εικόνα.
 Όταν πατήσετε το πλήκτρο n, θα εμφανιστεί 

το μήνυμα [Εμφάνιση νέας εικόνας;]
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [Ναι] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

 Η αποθηκευμένη εικόνα θα εμφανιστεί.

Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων

• ∆εν μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος μιας εικόνας με τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους.

• ∆εν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες που αποθηκεύτηκαν  στο βήμα 3.

• Οι διαδικασίες επεξεργασίας δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ταινίες και εικόνες RAW.
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Έχετε τη δυνατότητα κοπής ενός τμήματος μιας καταγεγραμμένης εικόνας και αποθήκευσής 
του σαν ένα νέο αρχείο εικόνας.

Επιλέξτε [Κοπή].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[Κοπή] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Προσαρμόστε την περιοχή κοπής.
 Γύρω από το τμήμα της εικόνας που θέλετε να 

κόψετε θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο.
 Η πρωτότυπη εικόνα εμφανίζεται στην επάνω αρι-

στερή γωνία και η τελική εικόνα (μετά από την κο-
πή) εμφανίζεται κάτω δεξιά.

 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να αλλάξε-
τε το μέγεθος του πλαισίου.

 Πατήστε το πλήκτρο opqr για να μετακινήσετε 
το πλαίσιο.

 Πατήστε το πλήκτρο m για να αλλάξετε τον προ-
σανατολισμό του πλαισίου.

 Σε μία εικόνα που έχουν ανιχνευτεί πρόσωπα, εμ-
φανίζονται γκρι πλαίσια γύρω από τα πρόσωπα 
που βρίσκονται στην επάνω αριστερή εικόνα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια για κο-
πή. Για εναλλαγή μεταξύ των πλαισίων, περι-
στρέψτε τον επιλογέα 7.

 Πατήστε το πλήκτρο n.

Αποθηκεύστε αυτή την εικόνα σαν ένα 
νέο αρχείο εικόνας και προβάλετέ την.
 Εκτελέστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 και 5 στη 

σ. 158.

Κοπή

Περιοχή κοπής

Ένδειξη περιοχής κοπής

Εγγραφόμενα pixel μετά 
από την κοπή
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Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το χρώμα μίας εικόνας και κατόπιν να την αποθηκεύσετε σαν 
ξεχωριστό αρχείο. Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο του μενού, ανατρέξτε στη σ. 91.

Επιλέξτε [Τα Χρώματά Μου].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Τα 

Χρώματά Μου] στην καρτέλα 1 και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Αποθηκεύστε αυτή την εικόνα σαν ένα 
νέο αρχείο εικόνας και προβάλετέ την.
 Εκτελέστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 και 5 

στησ. 158.

• Οι εικόνες με ρύθμιση εγγραφόμενων pixel  (σ. 57), ή των οποίων το μέγεθος έχει 
αλλάξει σε  (σ. 158) δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

• Οι εικόνες που μπορούν να κοπούν θα έχουν τις ίδιες αναλογίες πλάτους και ύψους μετά από 
την κοπή.

• Το πλήθος των εγγραφόμενων pixel μίας κομμένης εικόνας θα είναι μικρότερο σε σύγκριση 
με αυτά της εικόνας πριν την κοπή.

• Οι διαδικασίες επεξεργασίας δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ταινίες και εικόνες RAW.

Προσθήκη Εφέ με τη Λειτουργία Τα Χρώματά Μου

Εάν αλλάξετε το χρώμα της ίδιας εικόνας επαναλαμβανόμενα, η ποιότητά της θα αρχίσει 
σταδιακά να μειώνεται και υπάρχει περίπτωση να μην επιτύχετε το αναμενόμενο χρώμα.

• Το χρώμα των εικόνων που αλλάξατε με αυτή τη λειτουργία μπορεί να διαφέρουν από αυτούς 
που έχουν καταγραφεί με τη λειτουργία Τα Χρώματά Μου (σ. 91).

• Οι ρυθμίσεις της επιλογής Τα Χρώματά Μου δεν είναι διαθέσιμες για τις ταινίες ή εικόνες 
RAW.
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Η μηχανή μπορεί να εντοπίσει περιοχές στο κάδρο, όπως πρόσωπα ή φόντο που είναι πολύ 
φωτεινά ή σκοτεινά και να τα προσαρμόσει αυτόματα επιλέγοντας την βέλτιστη φωτεινότητα 
κατά τη λήψη. Εάν η συνολική εικόνα υπολείπεται αντίθεσης, η μηχανή θα διορθώσει 
αυτόματα την εικόνα για ένα οξύτερο αποτέλεσμα κατά τη λήψη. Μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ 4 επιπέδων διόρθωσης και να αποθηκεύσετε την εικόνα σαν ένα νέο αρχείο.

Επιλέξτε [i-Contrast].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [i-

Contrast] στην καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Αποθηκεύστε αυτή την εικόνα σαν ένα 
νέο αρχείο εικόνας και προβάλετέ την.
 Εκτελέστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 και 5 στη 

σ. 158.

∆ιόρθωση Φωτεινότητας (i-Contrast)

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι χαμηλή ή η ρύθμιση της 
έκθεσης να μην είναι κατάλληλη.

• Εάν εκτελέσετε επαναλαμβανόμενα τις ρυθμίσεις στην ίδια εικόνα μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητάς της.

Τι γίνεται εάν η εικόνα δεν διορθώνεται αν και έχετε επιλέξει την τιμή 
[Αυτόματη];

Επιλέξτε [Χαμηλή], [Μέση] ή [Υψηλή] και προσαρμόστε την εικόνα.

Η διόρθωση ταινιών και εικόνων RAW δεν είναι δυνατή.
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Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε αυτόματα το φαινόμενο των "Κόκκινων Ματιών" από τις 
εικόνες και να αποθηκεύσετε τις διορθωμένες εικόνες σαν νέα αρχεία.

Επιλέξτε [∆ιόρθ. Κόκκινων Μ].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[∆ιόρθ. Κόκκινων Μ] στην καρτέλα 1, πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα.

∆ιορθώστε την εικόνα.
 Πατήστε το πλήκτρο m.
 Το φαινόμενο των κόκκινων ματιών που ανιχνεύ-

θηκε από τη μηχανή θα διορθωθεί και γύρω από το 
διορθωμένο τμήμα της εικόνας θα εμφανιστεί ένα 
πλαίσιο.

 Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγε-
θος της εικόνας χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες 
της ενότητας “Μεγέθυνση Εικόνων” (σ. 143).

Αποθηκεύστε αυτή την εικόνα σαν ένα 
νέο αρχείο εικόνας και προβάλετέ την.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr ή περιστρέψτε τον 

επιλογέα 7 για να επιλέξετε [Νέο Αρχείο] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Η εικόνα αποθηκεύεται ως ένα νέο αρχείο.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 5 στη 

σ. 158.

∆ιόρθωση του Φαινομένου "Κόκκινων Ματιών"

• Ορισμένες εικόνες πιθανόν να μην διορθωθούν σωστά.

• Εάν επιλέξετε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4, η μη διορθωμένη εικόνα αντικαθίσταται από τα 
διορθωμένα δεδομένα, ενώ η πρωτότυπη εικόνα διαγράφεται.

• Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

• Η διόρθωση ταινιών και εικόνων RAW δεν είναι δυνατή.

• Η διόρθωση των κόκκινων ματιών μπορεί να εκτελεστεί σε εικόνες JPEG που έχουν καταγρα-
φεί στην κατάσταση , αλλά η αρχική εικόνα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
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Εκτύπωση
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία επιλογής εικόνων για εκτύπωση και 

της εκτύπωσης με τη χρήση ενός εκτυπωτή Canon συμβατού με το πρότυπο 

PictBridge (προαιρετικός).

Εκτυπωτές Canon συμβατοί με το πρότυπο PictBridge

• Για τις επεξηγήσεις αυτού του κεφαλαίου χρησιμοποιούνται οι εκτυπωτές της σειράς 
SELPHY CP της Canon. Οι οθόνες που εμφανίζονται στις εικόνες και οι διαθέσιμες 
λειτουργίες διαφέρουν, ανάλογα με τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε επίσης στο Εγχειρίδιο 
Χρήσης Εκτυπωτή.

9
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Μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα τις εικόνες που καταγράφετε συνδέοντας την μηχανή σε 
έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικός), χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο καλώδιο επικοινωνίας (σ. 2).

Σβήστε τη μηχανή και τον εκτυπωτή.

Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.
 Ανοίξτε το κάλυμμα και εισάγετε το μικρότερο 

βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή της μηχανής, 
προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.

 Εισάγετε το μεγάλο βύσμα του καλωδίου στον εκτυ-
πωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανα-
τρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή.

Ανάψτε τον εκτυπωτή.

Ανάψτε τη μηχανή.
 Πατήστε το πλήκτρο 1 και ανάψτε τη μηχανή.

  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Εκτύπωση Εικόνων

Εύκολη και Γρήγορη Εκτύπωση
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Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Εκτύπωση εικόνων.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Εκτύπωση] και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
 Εάν θέλετε να εκτυπώσετε πρόσθετες εικόνες, 

επαναλάβετε τις διαδικασίες των βημάτων 5 και 6 
μετά από την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

 Μετά από την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, σβή-
στε τη μηχανή και τον εκτυπωτή και στη συνέχεια 
αποσυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας.

• Για πληροφορίες σχετικά με τους εκτυπωτές της Canon οι οποίοι είναι συμβατοί με το 
πρότυπο PictBridge (προαιρετικοί), ανατρέξτε στη σ. 228.

• Η λειτουργία εκτύπωσης ευρετηρίου δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένους εκτυπωτές Canon 
συμβατούς με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικοί).

• ∆εν μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες RAW.
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Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 5 στη 

σ. 164 για να εμφανίσετε την οθόνη στα αριστερά.

Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή.

Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε τις επιθυ-

μητές ρυθμίσεις του στοιχείου.

Εκτέλεση Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

Προεπιλ. Χρήση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Ημ/νία Εκτυπώνεται η ημερομηνία.

#Αρχείου Εκτύπωση του αριθμού του αρχείου.

Αμφότερα Εκτυπώνεται η ημερομηνία και ο αριθμός αρχείου.

Off —

Προεπιλ. Χρήση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Off —

On
Χρήση των πληροφοριών λήψης για τη βελτιστοποίηση των 
ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Κόκ.Μάτ1 ∆ιόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών".

Αρ. Αντιγράφων Επιλογή του πλήθους των αντιγράφων.

Κοπή — Επιλογή της περιοχής προς εκτύπωση (σ. 167).

Ρυθμ. Χαρτιού —
Καθορισμός του μεγέθους του χαρτιού και της διάταξης 
(σ. 168).
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Κοπή και Εκτύπωση (Κοπή)
Μπορείτε να καθορίσετε ένα τμήμα μιας εικόνας για εκτύπωση.

Επιλέξτε [Κοπή].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 166 για να επιλέξετε [Κοπή] και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Γύρω από το τμήμα της εικόνας που θέλετε να κό-
ψετε θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο.

Επιλέξτε την περιοχή κοπής.
 Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να αλλά-

ξετε το μέγεθος του πλαισίου.
 Πατήστε τα πλήκτρα opqr για να αλλάξετε τη 

θέση του πλαισίου.
 Περιστρέψτε τον επιλογέα 7 για να περιστρέψετε 

το πλαίσιο.
 Πατήστε το πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε τη 

ρύθμιση.

Εκτύπωση εικόνων.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 6 στη 

σ. 165 για να εκτυπώσετε. 

• Η κοπή των εικόνων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τις αναλογίες ή εάν το μέγεθός 
τους είναι πολύ μικρό.

• Κατά την κοπή φωτογραφιών με ενσωματωμένες πληροφορίες ημερομηνίας, οι ημερομηνίες 
μπορεί να μην εμφανίζονται κανονικά.
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Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και ∆ιάταξης για Εκτύπωση

Επιλέξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 

στη σ. 166 για να επιλέξετε [Ρυθμ. Χαρτιού] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος 
χαρτιού.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο χαρτιού.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να καθορίσετε τον 
αριθμό των εκτυπώσεων όταν έχετε επιλέξει τη 
ρύθμιση [Ν-σε-1].

Εκτύπωση εικόνων.
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∆ιαθέσιμες Επιλογές ∆ιάταξης

Εκτύπωση Φωτογραφιών Ταυτότητας

Επιλέξτε [Φ.Ταυτότητ.].
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 4 

στη σ. 168 για να επιλέξετε [Φ.Ταυτότητ.] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε το μήκος για τη μεγάλη και τη 
μικρή διάσταση της εικόνας.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε το επιθυ-

μητό μήκος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την περιοχή εκτύπωσης.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 167 για να επιλέξετε την περιοχή εκτύπωσης.

Εκτύπωση εικόνων.

Προεπιλ. Χρήση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Περιθ:Ναι Η εκτύπωση εκτελείται με περιθώρια.

Περιθ:Όχι Η εκτύπωση εκτελείται χωρίς περιθώρια.

Ν-σε-1
Επιλογή του πλήθους των αντιγράφων μια εικόνας που εκτυπώνονται σε ένα 
φύλλο χαρτιού.

Φ.Ταυτότητ.
Εκτύπωση φωτογραφιών ταυτότητας.
Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες μόνο με ρύθμιση εγγραφόμενων L και αναλογίες 
εικόνας 4:3.

Στ.Μέγεθος
Επιλογή του μεγέθους εκτύπωσης.
Επιλέξτε μεταξύ των μεγεθών 90 x 130mm, ταχυδρομικής κάρτας και εκτύπω-
σης σε χαρτί μεγάλου πλάτους.
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Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 5 

στη σ. 164 για να επιλέξετε μια ταινία.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε c και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m για να εμφανίσετε την οθόνη στα αρι-
στερά.

Επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε 
τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε μια μέθοδο εκτύ-
πωσης.

Εκτύπωση εικόνων.

Επιλογές Εκτύπωσης Ταινιών

Εκτύπωση Ταινιών

Ένα Καρέ Εκτύπωση της τρέχουσας προβαλλόμενης σκηνής σαν στατική εικόνα.

∆ιαδοχή
Εκτύπωση διαδοχικής σειράς εικόνων από μια καθορισμένη σκηνή σε ένα φύλλο 
χαρτιού. Εάν η ρύθμιση [Λεζάντα] έχει τεθεί σε [On], στην εκτύπωση περιλαμβάνεται 
ο αριθμός φακέλου, ο αριθμός αρχείου και η χρονική θέση του καρέ στην ταινία.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο m κατά την εκτύπωση, η διαδικασία ακυρώνεται.

• Οι ρυθμίσεις [Φ.Ταυτότητ.] και [∆ιαδοχή] δεν είναι διαθέσιμες στους συμβατούς εκτυπωτές 
Canon με το πρότυπο PictBridge CP720/CP730 ή σε προηγούμενα μοντέλα.
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Μπορείτε να επιλέξετε έως 998 εικόνες από μια κάρτα μνήμης προς εκτύπωση και να καθο-
ρίζετε ρυθμίσεις όπως το πλήθος των αντιγράφων, έτσι ώστε οι εικόνες σας να εκτυπώνονται ως 
μία δεσμίδα (σ. 174) ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο. Αυτές οι 
μέθοδοι επιλογής συμμορφώνονται με το πρότυπο DPOF (Digital Print Order Format).

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε ρυθμίσεις για τον τύπο εκτύπωσης, την ημερομηνία και 
τον αριθμό του αρχείου. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις εικόνες που έχετε επιλέξει 
για εκτύπωση.

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Εκτύπωσης].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Ρυθ-

μίσεις Εκτύπωσης] στην καρτέλα 2 και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού 
και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να καθο-
ρίσετε μια επιλογή.

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη μενού.

Επιλογή Εικόνων για Εκτύπωση (DPOF)

Η επιλογή ταινιών και εικόνων RAW δεν είναι δυνατή.

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

Τύπος 
Εκτύπωσης

Τυπικό Εκτύπωση 1 εικόνας ανά σελίδα.

Ευρετήριο
Εκτύπωση αρκετών εικόνων με μειωμένο μέγεθος ανά 
σελίδα.

Αμφότερα Εκτύπωση και των δύο μορφών (στάνταρ και ευρετήριο).

Ημ/νία
On Εκτύπωση της ημερομηνίας λήψης.

Off —

Αρ. Αρχείου
On Εκτύπωση του αριθμού του αρχείου.

Off —

∆ιαγρ.δεδ.DPOF
On

∆ιαγράφει όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης μετά την εκτύπωση 
των εικόνων.

Off —
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Επιλέξτε [Επιλογή Εικ & Ποσότ.].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε [Επι-

λογή Εικ & Ποσότ.] στην καρτέλα 2 και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

Μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των αντιγρά-
φων που θα εκτυπωθούν.

 Εάν επιλέξετε εικόνες στη ρύθμιση [Ευρετήριο], 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη . Πατήστε 
ξανά το πλήκτρο m για να ακυρώσετε την επιλογή 
των εικόνων. Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.

• Ορισμένοι εκτυπωτές ή φωτογραφικά εργαστήρια μπορεί να μην διαθέτουν τις δυνατότητες 
εκτέλεσης όλων των ρυθμίσεων που καθορίσατε.

• Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης που περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορισμένες με 
μια άλλη μηχανή, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη . Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά την 
χρήση της μηχανής, οι προηγούμενες ρυθμίσεις μπορεί να αντικατασταθούν.

• Εάν η ρύθμιση [Ημ/νία] έχει τεθεί σε [On], ορισμένοι εκτυπωτές μπορεί να εκτυπώνουν την 
ημερομηνία δύο φορές.

• Εάν έχετε επιλέξει [Ευρετήριο], δεν μπορείτε να θέσετε τις ρυθμίσεις [Ημ/νία] και
[Αρ. Αρχείου] ταυτόχρονα σε [On].

• Η ημερομηνία θα εκτυπωθεί με τη μορφή που καθορίζεται με τη λειτουργία [Ημερομηνία/Ώρα] 
στην καρτέλα 3 και η οποία μπορεί να επιλεγεί αφού πατήσετε το πλήκτρο n (σ. 19).

Επιλογή του Πλήθους Αντιγράφων
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Καθορίστε το επιθυμητό πλήθος 
εκτυπώσεων.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να καθορίσετε το πλήθος των εκτυπώ-
σεων (έως 99).

 Επαναλάβετε τις διαδικασίες των βημάτων 2 και 3 
για να επιλέξετε επιπλέον εικόνες, καθώς και το 
επιθυμητό πλήθος εκτυπώσεων για κάθε εικόνα.

 ∆εν μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των αντι-
γράφων για τις εκτυπώσεις με τη μορφή ευρετη-
ρίου. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εικόνες που 
θα εκτυπωθούν (όπως φαίνεται στο βήμα 2).

 Πατήστε το πλήκτρο n για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση και να επαναφέρετε τη μηχανή στην 
οθόνη μενού.

Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 172 για να επιλέξετε [Επιλογή Εύρους] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τις επιθυμητές εικόνες.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 και 3 

της σ. 149 για να επιλέξετε εικόνες.

Καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις 
εκτύπωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε [Εντολή] 

και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 172 για να επιλέξετε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις 
εκτύπωσης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλογή Εύρους

Καθορισμός Όλων των Εικόνων για Εκτύπωση
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Επιλέξτε [∆ιαγρ. Επιλογών:Όλες].
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στη 

σ. 172 για να επιλέξετε [∆ιαγρ. Επιλογών:Όλες] και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Όλες οι επιλογές διαγράφονται.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Ακύρωση Όλων των Επιλογών

Εκτύπωση επιλεγμένων εικόνων (DPOF)

• Όταν προσθέτετε εικόνες στη λίστα εκτύπωσης (σ. 164 – 
173), κατά τη σύνδεση της μηχανής με έναν εκτυπωτή 
συμβατό με το πρότυπο PictBridge θα εμφανιστεί η οθόνη 
στα αριστερά. Πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε 
[Εκτύπωση τώρα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m για 
να εκτυπώσετε εύκολα τις εικόνες που προστέθηκαν στη 
λίστα εκτύπωσης.

• Εάν διακόψετε τη διαδικασία εκτύπωσης και κατόπιν την 
συνεχίσετε, ο εκτυπωτής θα ξεκινήσει από την επόμενη 
εικόνα της σειράς.
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Προσαρμογή Ρυθμίσεων Μηχανής
Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου περιγράφει τις πιο εύχρηστες και συχνά 

χρησιμοποιούμενες λειτουργίες. Το τελευταίο του μέρος περιγράφει τον τρόπο 

αλλαγής των ρυθμίσεων λήψης και προβολής/αναπαραγωγής, ανάλογα με τα 

αποτελέσματα που θέλετε να επιτύχετε.

10



176

Μπορείτε να προσαρμόζετε εύχρηστες και συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην καρ-
τέλα 3 (σ. 43).

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους λειτουργίας της μηχανής.

 Επιλέξτε [Επιλογές Ήχου] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επι-
θυμητή ρύθμιση.

Κατά την επιλογή στοιχείου από το μενού FUNC. (σ. 42) ή το n (σ. 43), εμφανίζεται μία 
περιγραφή της λειτουργίας (υπόδειξη χρήσης). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία.

 Επιλέξτε [Υποδείξεις] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].

Αλλαγή Ρυθμίσεων Μηχανής

Αλλαγή Ήχων

1, 2
Προκαθορισμένοι ήχοι
(χωρίς τροποποίηση)

3
Προκαθορισμένοι ήχοι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο 
λογισμικό για να αλλάξετε τους ήχους (σ. 2).

Ακόμη κι εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [Ήχος Κλείστρου], αυτή δεν θα εφαρμοστεί στην επιλογή του 
ήχου του κλείστρου στην επιλογή  (σ. 76).

Απενεργοποίηση Υποδείξεων
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Εκτελέστε τη διαδικασία πλήρους διαμόρφωσης όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Σφάλμα κάρτας 
μνήμης], όταν η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά, όταν πιστεύετε ότι η ταχύτητα εγγραφής/ανά-
γνωσης μιας κάρτας ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης έχουν μειωθεί ή όταν η εγγραφή ταινίας 
διακόπτεται ξαφνικά κατά τη λήψη. Επειδή δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων που 
έχετε διαγράψει, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί πριν εκτελέσετε διαμόρφωση της 
κάρτας μνήμης.

Επιλέξτε [∆ιαμ. xαμ. επιπ.].
 Επιλέξτε [∆ιαμόρφωση] και κατόπιν πατήστε το 

πλήκτρο m.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [∆ιαμ. xαμ. επιπ.] και κα-
τόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να εμφανίσετε 
το στοιχείο .

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

Ξεκινήστε την πλήρη διαμόρφωση της 
κάρτας.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο m.

 Θα ξεκινήσει η διαδικασία της πλήρους διαμόρ-
φωσης.

 Όταν η διαδικασία της πλήρους διαμόρφωσης ολο-
κληρωθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα [Η 
μορφοποίηση της κάρτας μνήμης ολοκληρώθηκε].

Ολοκληρώστε την πλήρη διαμόρφωση 
της κάρτας.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Πλήρης ∆ιαμόρφωση Κάρτας Μνήμης

• Η πλήρης διαμόρφωση είναι πιθανόν να απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τη στάνταρ 
διαμόρφωση (σ. 23), καθώς διαγράφονται όλα τα εγγεγραμμένα δεδομένα.

• Εάν επιλέξετε [Στοπ], μπορείτε να διακόψετε την πλήρη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης 
πριν ολοκληρωθεί. Όταν διακόψετε την διαδικασία πλήρους διαμόρφωσης, τα δεδομένα θα 
διαγραφούν αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς προβλήματα.
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Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη έναρξης που εμφανίζεται όταν ανάβετε τη μηχανή.

 Επιλέξτε [Εικόνα Έναρξης] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να καθορίσετε μια επιλογή.

Καταχώριση Εγγεγραμμένων Εικόνων ως Οθόνη Έναρξης

Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση 
προβολής.
 Πατήστε το πλήκτρο 1.

Επιλέξτε [Εικόνα Έναρξης].
 Επιλέξτε [Εικόνα Έναρξης] και κατόπιν πατήστε το 

πλήκτρο m.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε [3] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

Επιλέξτε μια εικόνα.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-

γέα 7 για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλογέα 
7 για να επιλέξετε [ΟΚ] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Αλλαγή της Οθόνης Έναρξης

Χωρίς εικόνα έναρξης

1, 2
Προκαθορισμένες εικόνες
(χωρίς τροποποίηση)

3

Προκαθορισμένες εικόνες
Μπορείτε να καθορίσετε εικόνες που έχετε 
καταγράψει και να χρησιμοποιήσετε το 
παρεχόμενο λογισμικό για να αλλάξετε τις εικόνες.
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Στις εικόνες ανατίθενται αυτόματα αριθμοί αρχείων με την σειρά που έχουν καταγραφεί, από 
0001 – 9999, τα οποία αποθηκεύονται σε φακέλους που περιέχουν έως 2.000 εικόνες. 
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο ανάθεσης αριθμών στα αρχεία.

 Επιλέξτε [Αριθμ. αρχείων] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να καθορίσετε μία επιλογή.

Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση εικόνας έναρξης, θα αντικατασταθεί κατά την 
αποθήκευση της νέας εικόνας.

Καταχώριση της εικόνας έναρξης ή των ήχων με το παρεχόμενο 
λογισμικό

Μπορείτε να καταχωρίσετε τους ειδικούς ήχους λειτουργίας και τις εικόνες έναρξης στη μηχανή από το 
παρεχόμενο λογισμικό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.

Αλλαγή του Τρόπου Ανάθεσης Αριθμών στα Αρχεία

Συνεχής

Ακόμη κι αν φωτογραφίζετε χρησιμο-
ποιώντας μία νέα κάρτα μνήμης, οι 
αριθμοί των αρχείων ανατίθενται δια-
δοχικά στις εικόνες μέχρι να καταγρα-
φεί/αποθηκευτεί μία εικόνα με τον αριθ-
μό 9.999.

Νέα αρίθμηση

Εάν αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης 
με μία νέα κάρτα, ή δημιουργήσετε ένα 
νέο φάκελο, η αρίθμηση των αρχείων 
θα ξεκινήσει ξανά από το 0001.

• Εάν χρησιμοποιήσετε μία κάρτα μνήμης η οποία περιέχει ήδη εικόνες, οι νέοι αριθμοί των αρχείων 
που ανατίθενται μπορεί να συνεχίσουν την υπάρχουσα αρίθμηση και για τις δύο ρυθμίσεις [Συνε-
χής] ή [Νέα αρίθμηση]. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή με τον αριθμό αρχείου 0001, θα 
πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν την χρησιμοποιήσετε (σ. 23).

• Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή των φακέλων και τους τύπους των εικόνων, ανατρέξτε 
στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.
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Οι εικόνες αποθηκεύονται σε φακέλους ανά μήνα, ωστόσο, μπορείτε επίσης να δημιουργείτε 
φακέλους με βάση την ημερομηνία λήψης.

 Επιλέξτε [∆ημ. Φακέλου] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Καθημερινά].

 Οι εικόνες θα αποθηκεύονται σε φακέλους βάσει 
της ημερομηνίας λήψης.

Για λόγους ασφάλειας, ο φακός συμπτύσσεται περίπου 1 λεπτό μετά από το πάτημα του πλήκ-
τρου 1 όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση λήψης (σ. 28). Εάν θέλετε ο φακός να συμπτύσ-
σεται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου 1, καθορίστε το χρόνο σύμπτυξης σε [0δευτ.].

 Επιλέξτε [Σύμπτυξη Φακού] και κατόπιν πατήστε 
τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [0δευτ.].

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος (σ. 48), επιλέγοντας 
την τιμή [Off]. Ωστόσο, σας συνιστούμε να επιλέξετε την τιμή [On] για την εξοικονόμηση της 
ενέργειας των μπαταριών.

 Επιλέξτε [Εξοικ.Ρεύματος] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Αυτόμ. Σβήσιμο] και κα-
τόπιν τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].

 Εάν θέσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος 
σε [Off], βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε τη μηχα-
νή μετά από τη χρήση της.

∆ημιουργία Φακέλου βάσει Ημερομηνίας Λήψης

Αλλαγή του Χρόνου Σύμπτυξης του Φακού

Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ρεύματος
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Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν το αυτόματο σβήσιμο της οθόνης (σ. 48). Η επι-
λογή αυτή είναι ενεργή ακόμα και αν θέσετε τη ρύθμιση [Αυτόμ. Σβήσιμο] σε [Off].

 Επιλέξτε [Εξοικ.Ρεύματος] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Οθόνη Off] και κατόπιν 
τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε το χρόνο.

 Για την εξοικονόμηση της ενέργειας των μπατα-
ριών, σας συνιστούμε να επιλέξετε χρόνο λιγότερο 
από [1λεπτ.].

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορείτε να καταγράφετε εικόνες με την τοπική ημερομηνία 
και ώρα της χώρας που βρίσκεστε, αλλάζοντας απλά τη ρύθμιση ζώνης ώρας. Μπορείτε να 
προκαθορίσετε τις ζώνες ώρας του προορισμού σας. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι βολικό, 
γιατί δεν χρειάζεται να αλλάζετε τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής ζώνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστή ημε-
ρομηνία/ώρα (σ. 19) και την τοπική ζώνη ώρας σας εκ των προτέρων.

Καθορίστε τη διεθνή ζώνη ώρας.
 Επιλέξτε [Ζώνη Ώρας] και κατόπιν πατήστε το 

πλήκτρο m.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [ Κόσμος] και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα qr ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε τη διεθνή ζώνη ώρας.

 Για να καθορίσετε την Θερινή Ώρα (πρόσθεση 1 
ώρας), πατήστε τα πλήκτρα op για να επιλέξετε 

.
 Πατήστε το πλήκτρο m.

Καθορισμός του Χρόνου Σβησίματος της Οθόνης

Χρήση της Επιλογής Χρονικής Ζώνης
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Επιλέξτε τη διεθνή ζώνη ώρας.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [  Κόσμος] και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο n.

  Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη (σ. 204).

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες που εμφανίζονται στην ένδειξη MF (σ. 102), τη γραμμή 
ζουμ (σ. 25) και το υψόμετρο που καταγράφεται με τη λειτουργία GPS (σ. 112) από μ./εκ. σε 
πόδια/ίντσες.

 Επιλέξτε [Μον. Μέτρησης] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε [ft/in].

Εάν αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα στη ρύθμιση  (σ. 20), αλλάζει αυτόματα η ώρα και 
η ημερομηνία στη ρύθμιση [ Τοπική].

Αλλαγή των μονάδων απεικόνισης
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Εάν θέσετε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση G, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην 
καρτέλα 4 (σ. 43).

Όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες χαμη-
λού φωτισμού, η λυχνία ανάβει αυτόματα για την υποβοήθηση της εστίασης. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη λυχνία.

 Επιλέξτε [∆έσμη AF] και κατόπιν πατήστε τα πλήκ-
τρα qr για να επιλέξετε [Off].

Μπορείτε να αλλάξετε το χρονισμό φλας και κλείστρου.

 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φλας] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Συγχρ.Κλείστρου] και 
κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε 
μια ρύθμιση.

Αλλαγή Ρυθμίσεων Λειτουργίας Λήψης

Πριν επιχειρήσετε να φωτογραφήσετε χρησιμοποιώντας μία από τις λειτουργίες που περιγρά-
φονται σε αυτή την ενότητα, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός της G, 
ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αυτές τις καταστάσεις (σ. 216 – 219).

Απενεργοποίηση της ∆έσμης AF

Αλλαγή του Χρονισμού Φλας

1η κουρτίνα
Το φλας ενεργοποιείται αμέσως μετά το 
άνοιγμα του κλείστρου.

2η κουρτίνα
Το φλας ανάβει ακριβώς πριν κλείσει το 
κλείστρο.
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Η λυχνία μείωσης του φαινομένου "κόκκινων ματιών" ανάβει για τη μείωση του φαινομένου 
των κόκκινων ματιών το οποίο εμφανίζεται κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού 
χρησιμοποιώντας το φλας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φλας] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Λυχνία On] και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια του χρόνου εμφάνισης των εικόνων αμέσως μετά τη λήψη.

 Επιλέξτε [Εξέταση] και κατόπιν πατήστε τα πλήκ-
τρα qr για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Μείωσης του Φαινομένου 
“Κόκκινων Ματιών”

Αλλαγή του Χρόνου Εμφάνισης της Εικόνας
Αμέσως Μετά τη Λήψη

2 – 10 δευτ.
Εμφάνιση εικόνων για τον καθορισμένο 
χρόνο.

Μεγ.∆ιάρκεια
Η εικόνα εμφανίζεται έως ότου πατήσε-
τε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέ-
σον της διαδρομής του.

Off Οι εικόνες δεν εμφανίζονται.
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Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας αμέσως μετά από τη λήψη.

 Επιλέξτε [Πληρ. Εξέτασης] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

Μπορείτε να αλλάζετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταβαίνοντας μεταξύ εξειδικευ-
μένων ρυθμίσεων προβολής με κάθε πάτημα του πλήκτρου p.

 Επιλέξτε [Ρυθμ. Προβολής] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα opqr ή περιστρέψτε τον 
επιλογέα 7 για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.  .

 Θα εμφανιστούν τα στοιχεία με την ένδειξη .

Αλλαγή Εμφάνισης μιας Εικόνας Αμέσως Μετά την Λήψη

Off Εμφανίζεται μόνο η εικόνα.

Λεπτομερείς
Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών 
(σ. 208).

Έλεγχος  Εστ.

Η περιοχή εντός του πλαισίου AF 
εμφανίζεται σε μεγέθυνση, επιτρέπο-
ντάς σας έτσι να ελέγχετε την εστίαση. 
Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που 
περιγράφεται στην ενότητα “Έλεγχος 
της Εστίασης” (σ. 146).

Προσαρμογή των Εμφανιζόμενων Πληροφοριών

Πληροφ. Λήψης
Εμφανίζει τις πληροφορίες λήψης 
(σ. 204).

Πλέγμα Υπέρθεση πλέγματος στην οθόνη.

Ιστόγραμμα
Το ιστόγραμμα (σ. 41) εμφανίζεται 
στις καταστάσεις λήψης G, M, 
B και D.

Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και επιστρέψετε στην 
οθόνη λήψης από την οθόνη Ρυθμίσεων Προβολής, οι ρυθμίσεις δεν θ' αποθηκευτούν.

• Αν και μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για τα στοιχεία με γκρι χρώμα, οι πληροφορίες που 
αντιπροσωπεύουν μπορεί να μην εμφανίζονται ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

• Το πλέγμα δεν αποθηκεύεται στην εικόνα.
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 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις IS] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Κατάσταση IS] και κατό-
πιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να καθορίσετε μια 
επιλογή.

*Κατά τη λήψη ταινιών, η ρύθμιση αλλάζει σε [Συνεχής].

Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Βελτιωμένο IS
Η λειτουργία Βελτιωμένο IS μειώνει την αστάθεια της μηχανής κατά τη λήψη ταινιών στη μέγιστη 
ρύθμιση τηλεφακού. Ωστόσο, κατά τη λήψη ενώ βαδίζετε ή κατά τη διάρκεια λήψεων με οριζόντια 
μετατόπιση μεγάλης διάρκειας, θα πρέπει να θέσετε τη λειτουργία Βελτιωμένο IS σε [Off], καθώς 
μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις.

 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις IS] και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Βελτιωμένο IS] και κατό-
πιν πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].

Αλλαγή Ρυθμίσεων της Κατάστασης IS

Συνεχής
Καθορίζει αυτόματα τη βέλτιστη 
σταθεροποίηση της εικόνας για τη 
σκηνή (Έξυπνο IS) (σ. 207).

Μόνο σε Λήψη* 
Ενεργοποίηση της σταθεροποίησης 
εικόνας μόνο κατά τη στιγμή της λήψης.

Off
Απενεργοποίηση σταθεροποίησης 
εικόνας.

Εάν η αστάθεια της μηχανής είναι πολύ έντονη, τοποθετήστε την σε τρίποδο. Αν τοποθετήσετε 
τη μηχανή σε τρίποδο, σας συνιστούμε να θέσετε επίσης αυτή την Κατάσταση IS στη θέση [Off].

Οι ρυθμίσεις της επιλογής [Βελτιωμένο IS] απενεργοποιούνται εάν θέσετε τη ρύθμιση 
[Κατάσταση IS] σε [Off].
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 Επιλέξτε [Ορισμός πλήκτρου ] και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα opqr ή περιστρέψτε τον 
επιλογέα 7 για να επιλέξετε τις λειτουργίες που 
θέλετε να αποθηκεύσετε και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο  για να ανακαλέσετε την 
αποθηκευμένη λειτουργία.

Αποθήκευση Λειτουργιών στο Πλήκτρο 

• Επιλέξτε  εάν θέλετε να επαναφέρετε το πλήκτρο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

• Η εμφάνιση του συμβόλου  στην κάτω δεξιά πλευρά ενός εικονιδίου υποδεικνύει ότι η λει-
τουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα κατάσταση λήψης ή ρύθμιση λειτουργίας.

• Στην κατάσταση , κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , η μηχανή καταγράφει δεδομένα 
για την ισορροπία λευκού (σ. 83), ενώ οι ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού αλλάζουν σε .

• Στην κατάσταση %, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , η μηχανή ρυθμίζει και κλειδώ-
νει την εστίαση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη %.

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο  στην κατάσταση , η οθόνη θα σβήσει. ∆οκιμάστε μία από 
τις ακόλουθες ενέργειες για να επαναφέρετε την οθόνη:
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας
- Αλλάξτε τον προσανατολισμό της μηχανής (οριζόντιος/κατακόρυφος).
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 5 στοιχεία από μενού λήψης που χρησιμοποιείτε συχνά 
στην καρτέλα , χαρακτηριστικό που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία από 
μία μόνο οθόνη.

Επιλέξτε [ΡυθΠροσωπικούΜενού].
 Επιλέξτε [ΡυθΠροσωπικούΜενού] στην καρτέλα 

 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Επιλέξτε τα στοιχεία του μενού που 
θέλετε να αποθηκεύσετε.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [ΕπιλΣτοιχεία] και κατό-
πιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να 
αποθηκεύσετε (έως 5) και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Θα εμφανιστεί η ένδειξη .
 Για να ακυρώσετε την αποθήκευση, πατήστε το 

πλήκτρο m και η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.
 Πατήστε το πλήκτρο n.

Αλλάξτε τη σειρά με την οποία 
εμφανίζονται τα στοιχεία του μενού.
 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-

λογέα 7 για να επιλέξετε [Ταξινόμηση] και κατόπιν 
πατήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε το στοιχείο του μενού 
που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να αλλάξετε τη σειρά και κατόπιν πα-
τήστε το πλήκτρο m.

 Πατήστε το πλήκτρο n.

Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων 
Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)
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Μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της καρτέλας 1 πατώντας το πλήκτρο 1 (σ. 43).

Κατά την προβολή των εικόνων στη μηχανή, οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με κατακόρυ-
φο προσανατολισμό περιστρέφονται αυτόματα και προβάλλονται κατακόρυφα. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 Επιλέξτε [Αυτ.Περιστροφή] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Off].

 Επιλέξτε [ΣυνέχειαΑπό] και κατόπιν πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

• Αν και μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για τα στοιχεία με γκρι χρώμα στο βήμα 2, οι πληρο-
φορίες που αντιπροσωπεύουν μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την κατάσταση 
Λήψης.

• Επιλέξτε [Προεπ. προβολή] και πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Ναι]. Το Προσω-
πικό Μενού μπορεί να εμφανιστεί εάν πατήσετε το πλήκτρο n ενώ η μηχανή βρίσκεται 
σε κατάσταση λήψης.

Αλλαγή Ρυθμίσεων Λειτουργίας Προβολής

Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Αυτόματης Περιστροφής

• ∆εν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες (σ. 157) εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει τεθεί 
σε [Off]. Οι εικόνες που περιστρέφονται θα εμφανίζονται επίσης με τον αρχικό τους 
προσανατολισμό.

• Στη λειτουργία Έξυπνη Αναπαραγωγή (σ. 147), ακόμη και εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] 
έχει τεθεί σε [Off], οι εικόνες που καταγράφτηκαν κατακόρυφα θα εμφανίζονται με κατακόρυ-
φο προσανατολισμό, ενώ οι εικόνες που έχουν περιστραφεί με τον προσανατολισμό μετά την 
περιστροφή τους.

Επιλογή της Εικόνας που Εμφανίζεται Πρώτη 
κατά την Προβολή

ΤελΠροβολή
Συνεχίζει την προβολή από την τελε-
υταία εικόνα που προβλήθηκε.

ΤελΛήψη
Συνεχίζει την προβολή από την τελευ-
ταία εικόνα που τραβήξατε.
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Χρήσιμες Πληροφορίες
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης των αξεσουάρ (σ. 227) και 

των καρτών Eye-Fi (προαιρετικά), παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων και περιέχει τους καταλόγους των λειτουργιών που εμφανί-

ζονται στην οθόνη.

11
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Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόραση για να προβάλλετε τις εικόνες που έχετε 
καταγράψει, χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Στερεοφωνικό Καλώδιο AV AVC-DC400ST 
(σ. 228).

Σβήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.

Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση.
 Ανοίξτε το κάλυμμα των υποδοχών της μηχανής 

και εισάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου στην 
υποδοχή της μηχανής.

 Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου πλήρως στις 
υποδοχές εισόδου βίντεο, όπως φαίνεται στην 
εικόνα.

Ανάψτε την τηλεόραση και επιλέξτε την 
είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο 
το καλώδιο.

Ανάψτε τη μηχανή.
 Πατήστε το πλήκτρο 1 και ανάψτε τη μηχανή.
 Η εικόνα θα εμφανιστεί στην τηλεόραση (στην οθό-

νη της μηχανής δεν εμφανίζεται εικόνα).

 Αφού ολοκληρώσετε, σβήστε τη μηχανή και την 
τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο AV.

Προβολή Εικόνων σε Τηλεόραση

Κίτρινο
Λευκό

Λευκό

Κίτρινο

Κόκκινο

Κόκκινο

Τι γίνεται εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση;

Εάν το σύστημα εξόδου βίντεο της μηχανής (NTSC/PAL) δεν ταιριάζει με το σύστημα της τηλεόρασης, 
οι εικόνες δεν θα προβάλλονται σωστά. Πατήστε το πλήκτρο n και χρησιμοποιήστε το στοιχείο 
[Σύστημα Βίντεο] στην καρτέλα 3 για να επιλέξετε το σωστό σύστημα βίντεο.
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τηλεόραση η οποία θα προβάλλει τα περιεχόμενα της 
οθόνης της μηχανής κατά τη λήψη.

• Για να συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόραση, ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 
που περιγράφονται στην ενότητα “Προβολή Εικόνων σε Τηλεόραση” (σ. 192).

• Οι διαδικασίες για τη λήψη των φωτογραφιών είναι ίδιες όπως και κατά τη χρήση της οθό-
νης της μηχανής.

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και να χειριστείτε τη μη-
χανή για να προβάλλετε τις εικόνες που έχετε καταγράψει, χρησιμοποιώντας το προαιρετικό 
καλώδιο HDMI HTC-100 (σ. 228).

Σβήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.

Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση.
 Ανοίξτε το κάλυμμα των υποδοχών της μηχανής 

και εισάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου στην 
υποδοχή της μηχανής.

 Εισάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου στην 
υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης, όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται κατά την προβολή εικόνων σε μια τηλεό-
ραση (σ. 208).

Φωτογράφηση Χρησιμοποιώντας την Τηλεόραση σαν Οθόνη

• Κατά την χρήση του Καλωδίου HDMI HTC-100 (πωλείται ξεχωριστά) για την σύνδεση της μη-
χανής σε μια τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, η οθόνη τηλεόρασης δεν είναι διαθέσιμη.

• Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται κατά την προβολή εικόνων σε μια 
τηλεόραση (σ. 204).

Χρήση του Καλωδίου HDMI (Προαιρετικό) με μια Τηλεόραση 
υψηλής ευκρίνειας
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Εμφάνιση εικόνων
 Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 3 και 4 

στη σ. 192 για να προβάλλετε τις εικόνες.

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου της Τηλεόρασης για τον Έλεγχο της 
Μηχανής
Κατά τη σύνδεση της μηχανής σε μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία HDMI CEC, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για την εκτέλεση των χειρι-
σμών στη μηχανή και την προβολή ή τη διαδοχική προβολή εικόνων.
Σε ορισμένες τηλεοράσεις μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε ορισμένες ρυθμίσεις. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με την τηλεόραση.

Επιλέξτε [ΈλεγχΜέσωHDMI].
 Πατήστε το πλήκτρο n για να επιλέξετε 

[ΈλεγχΜέσωHDMI] στην καρτέλα 3 και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Ενεργ.].

Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση.
 Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στη 

σ. 193 για να συνδέσετε τη μηχανή στην τηλεόραση.

Εμφάνιση εικόνων
 Ανάψτε την τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο 1 

της μηχανής.
 Η εικόνα θα εμφανιστεί στην τηλεόραση (στην οθό-

νη της μηχανής δεν εμφανίζεται εικόνα).

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο 
της τηλεόρασης.
 Πατήστε τα πλήκτρα qr του τηλεχειριστηρίου για 

να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα.

 Πατήστε το πλήκτρο OK/Select για να εμφανίσετε 
το παράθυρο ελέγχου της μηχανής. Πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατό-
πιν πατήστε ξανά το πλήκτρο OK/Select.

Οι ήχοι λειτουργίας δεν ακούγονται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση υψηλής 
ευκρίνειας.
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Συνοπτική Περιγραφή του Παραθύρου Ελέγχου της Μηχανής που 
Εμφανίζεται στην Τηλεόραση

Επαναφορά Κλείνει το μενού.

Προβολή ομάδας
Προβάλλει τις ομάδες εικόνων από τη λειτουργία Ριπή Υψηλής Ταχύτη-
τας με HQ (ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλέξει ομάδες εικόνων).

Αναπαραγωγή 
ταινίας

Επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινίας (εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλε-
γεί μια ταινία).

∆ιαδοχική Προβολή
Επιτρέπει την αυτόματη προβολή εικόνων. Κατά την προβολή, μπο-
ρείτε να πατήσετε τα πλήκτρα qr του τηλεχειριστήριου για να εναλ-
λάσσετε τις εικόνες.

Προβολή ευρετηρίου Εμφανίζει τις εικόνες σε μορφή ευρετηρίου.

l Αλλαγή προβολής Επιτρέπει την αλλαγή της οθόνης προβολής (σ. 40).

• Εάν εκτελείτε χειρισμούς με τα χειριστήρια της μηχανής, δεν μπορείτε να ελέγξετε τη μηχανή με το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

• Ο έλεγχος της μηχανής μπορεί να μην εκτελείται σωστά με ορισμένες τηλεόρασης ακόμη κι 
εάν είναι συμβατές με τη λειτουργία HDMI CEC.

.
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Εάν χρησιμοποιήσετε το Κιτ Τροφοδοτικού ACK-DC30 (προαιρετικό), μπορείτε να χρησιμο-
ποιείτε τη μηχανή χωρίς να ανησυχείτε για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Σβήστε τη μηχανή.

Εισάγετε το μετατροπέα.
 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη 

σ. 17 για να ανοίξετε το κάλυμμα.

 Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως και η μπαταρία. Εισάγετε το μετα-
τροπέα όπως φαίνεται στο βήμα 3 της σ. 17.

 Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 5 στη 
σ. 17 για να κλείσετε το κάλυμμα.

Συνδέστε το καλώδιο στο μετατροπέα.
 Ανοίξτε το κάλυμμα και εισάγετε πλήρως το βύσμα 

στο μετατροπέα.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στο 

τροφοδοτικό και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο σε 
μια πρίζα ρεύματος.

 Ανάψτε τη μηχανή για να την χρησιμοποιήσετε.

 Αφού τελειώσετε, σβήστε τη μηχανή και αποσυνδέ-
στε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Χρήση Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Ακροδέκτες

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Η ενέργεια 
αυτή μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή των εικόνων που καταγράψατε ή βλάβη στη μηχανή.
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Πριν χρησιμοποιήσετε μια κάρτα Eye-Fi, ελέγξτε εάν η χρήση καρτών αυτού του τύπου επιτ-
ρέπεται στη χώρα ή την περιοχή στην οποία θα την χρησιμοποιήσετε (σ. 16).

Εάν τοποθετήσετε μια προετοιμασμένη κάρτα Eye-Fi στη μηχανή, μπορείτε να μεταφέρετε 
αυτόματα τις εικόνες σας ασύρματα σε έναν υπολογιστή ή να τις αποστείλετε σε μια υπηρε-
σία του διαδικτύου.
Η μεταφορά εικόνων είναι μια λειτουργία της κάρτας Eye-Fi. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης της κάρτας, καθώς και για πληροφορίες που αφορούν τα 
προβλήματα της μεταφοράς εικόνων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας Eye-Fi ή 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της.

Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα Eye-Fi στη μηχανή, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση 
σύνδεσης στην οθόνη ρυθμίσεων (Οθόνη Πληροφοριών) και στην οθόνη προβολής (Οθόνη 
Απλών Πληροφοριών).

 Στις εικόνες που μεταφέρθηκαν θα εμφανιστεί η ένδειξη .

Χρήση Κάρτας Eye-Fi

Κατά τη χρήση καρτών Eye-Fi, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα ακόλουθα.
• Η κάρτα Eye-Fi μπορεί να εκπέμπει ραδιοκύματα ακόμα και αν θέσετε τη λειτουργία [Μετάφ. 

Eye-Fi] σε [Απεν.] (σ. 198). Αφαιρέστε την κάρτα Eye-Fi από τη μηχανή πριν εισέλθετε σε 
περιοχές όπου απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη εκπομπή ραδιοκυμάτων, όπως νοσοκο-
μεία και αεροπλάνα.

• Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μεταφορά εικόνων, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάρτας ή του 
υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με την κάρτα.

• Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης του ασύρματου δικτύου, η μεταφορά των εικόνων μπο-
ρεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο ή να διακοπεί.

• Η θερμοκρασία της κάρτας Eye-Fi μπορεί να αυξηθεί λόγω της λειτουργίας μεταφοράς.
• Η κατανάλωση μπαταρίας θα είναι μεγαλύτερη από ότι στην κανονική χρήση.
• Οι χειρισμοί της μηχανής θα εκτελούνται με μικρότερη ταχύτητα από ότι στην κανονική χρήση. 
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί εάν θέσετε τη ρύθμιση [Μεταφ. Eye-Fi] σε [Απεν.].

(Γκρι) Χωρίς σύνδεση

(Αναβοσβήνει με 
λευκό χρώμα)

Σύνδεση

(Λευκό) Συνδεδεμένο

(Με κίνηση) Μεταφορά

∆ιακοπή

Σφάλμα κατά την ανάκτηση των πληροφοριών της κάρτας Eye-Fi (Σβήστε και 
στη συνέχεια ανάψτε ξανά τη μηχανή. Εάν η ένδειξη συνεχίζει να εμφανίζεται, 
ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κάρτα).

• Η λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος δεν είναι διαθέσιμη κατά τη μεταφορά εικόνων (σ. 48).

• Εάν έχετε επιλέξει την κατάσταση , η σύνδεση Eye-Fi θα διακοπεί. Εάν επιλέξετε άλλη 
κατάσταση λήψης ή μεταβείτε στην κατάσταση Προβολής, η σύνδεση Eye-Fi θα ενεργοποιη-
θεί εκ νέου, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μεταφέρετε ξανά τις ταινίες που καταγράφηκαν με 
την κατάσταση .
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Μπορείτε να ελέγξετε το σημείο πρόσβασης SSID της κάρτας Eye-Fi ή την κατάσταση 
σύνδεσης.

Επιλέξτε [Πληροφορίες σύνδεσης].
 Πατήστε το πλήκτρο n, επιλέξτε [Ρυθμίσεις 

Eye-Fi] από την καρτέλα 3 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επι-
λογέα 7 για να επιλέξετε [Πληροφορίες σύνδεσης] 
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

 Θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών σύνδεσης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μεταφορά Eye-Fi της κάρτας.

Επιλέξτε [Απεν.] στο στοιχείο 
[Μεταφ. Eye-Fi].
 Πατήστε το πλήκτρο n, επιλέξτε [Ρυθμίσεις 

Eye-Fi] από την καρτέλα 3 και κατόπιν πατήστε το 
πλήκτρο m.

 Πατήστε τα πλήκτρα op ή περιστρέψτε τον επιλο-
γέα 7 για να επιλέξετε [Μεταφ. Eye-Fi] και κατόπιν 
πατήστε τα πλήκτρα qr για να επιλέξετε [Απεν.].

Έλεγχος Πληροφοριών Σύνδεσης

Απενεργοποίηση Μεταφοράς Eye-Fi

Τι γίνεται εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο [Ρυθμίσεις Eye-Fi];

Η επιλογή [Ρυθμίσεις Eye-Fi] δεν εμφανίζεται όταν δεν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα Eye-Fi στη μηχανή 
ή όταν το κουμπί προστασίας της κάρτας από εγγραφή βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Για το λόγο 
αυτό, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις κάρτες Eye-Fi που διαθέτουν κουμπί προστασίας από 
εγγραφή όταν αυτό βρίσκεται στη θέση κλειδώματος.
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Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή, ελέγξτε πρώτα τις ακόλουθες 
περιπτώσεις. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω δεν βοηθήσουν στην επίλυση 
του προβλήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Τροφοδοσία
Πατήσατε το πλήκτρο λειτουργίας, αλλά η μηχανή δεν ανάβει.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας και ότι η μπαταρία δεν έχει εξαντλη-θεί 

(σ. 15).
• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή εγκατάσταση της/των μπαταρίας/μπαταριών (σ. 17).
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει σωστά το κάλυμμα καρτών μνήμης/μπαταρίας (σ. 17).
• Εάν οι ακροδέκτες της μπαταρίας δεν είναι καθαροί, η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να μει-ωθεί. 
Καθαρίστε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και εισάγετε αρκετές φορές τη 
μπαταρία.

Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.
• Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η απόδοση των μπαταριών μειώνεται. Θερμάνετε τη μπαταρία με 
τοποθετημένο το κάλυμμα ακροδεκτών τοποθετώντας την, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

• Εάν η επιλογή [Καταγραφή GPS] έχει οριστεί σε [On], η μπαταρία θα συνεχίσει να εκφορτίζεται ακόμα 
κι όταν η μηχανή είναι σβηστή. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, ορίστε τη λειτουργία καταγραφής σε 
[Off] όταν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε (σ. 114).

Ο φακός δεν συμπτύσσεται.
• Μην ανοίγετε το κάλυμμα καρτών μνήμης ή το κάλυμμα μπαταρίας ενώ η μηχανή είναι αναμμέ-νη. 
Κλείστε το κάλυμμα καρτών μνήμης/μπαταρίας, ανάψτε τη μηχανή και κατόπιν σβήστε την ξανά (σ. 17).

Έξοδος τηλεόρασης
Η εικόνα είναι παραμορφωμένη ή δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση (σ. 192).

Φωτογράφηση
Η μηχανή δεν τραβάει φωτογραφίες.
• Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση προβολής (σ. 22), πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του (σ. 24).

Οι εικόνες δεν προβάλλονται σωστά στην οθόνη όταν βρίσκεστε σε σκοτεινούς χώρους 
(σ. 40).
Οι εικόνες δεν προβάλλονται σωστά στην οθόνη κατά τη λήψη.
Σημειώστε ότι στις ακόλουθες περιπτώσεις η εικόνα δεν καταγράφεται κατά τη λήψη στατικών 
φωτογραφιών, αλλά καταγράφεται κατά τη λήψη ταινιών.
• Κατά τη φωτογράφηση σε χώρους με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED, η εικόνα μπορεί να 
τρεμοπαίζει ή να εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές στην οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη h να αναβοσβήνει και η λήψη είναι αδύνατη, ακό-μη και 
εάν πατήσετε πλήρως το κουμπί του κλείστρου (σ. 27).
Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της 
διαδρομής του (σ. 50).
• Θέστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Συνεχής Λήψη] (σ. 186).
• Θέστε το φλας στη θέση h (σ. 81).
• Αυξήστε την ταχύτητα ISO (σ. 85).
• Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο. Επιπλέον, όταν φωτογραφίζετε με τη μηχανή τοποθετημένη σε 
ένα τρίποδο, σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] στη θέση [Off] (σ. 186).

Αντιμετώπιση Προβλημάτων
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Η εικόνα είναι θολή.
• Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον για να εστιάσετε στο θέμα και στη συνέχεια πατήστε 
το κουμπί μέχρι το τέλος της διαδρομής του (σ. 24).

• Φροντίστε ώστε το θέμα να βρίσκεται στη σωστή εστιακή απόσταση κατά τη φωτογράφηση (σ. 222).
• Θέστε τη ρύθμιση [∆έσμη AF] σε λειτουργία [Οn] (σ. 183).
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καθοριστεί λειτουργίες τις οποίες δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (Κοντι-
νή Λήψη κ.λπ.).

• Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης ή το κλείδωμα ΑF για τη λήψη (σ. 95, 99).

Ακόμη κι όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, το 
πλαίσιο AF δεν εμφανίζεται και η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει.
• Εάν καδράρετε στην περιοχή αντίθεσης του θέματος και πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το 
μέσον της διαδρομής του, ή εάν πατήσετε κατ' επανάληψη το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, το 
πλαίσιο AF θα εμφανιστεί και η μηχανή θα εστιάσει.

Το θέμα εμφανίζεται υπερβολικά σκοτεινό.
• Θέστε το φλας στη θέση h (σ. 81).
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με διόρθωση της έκθεσης (σ. 81).
• Ρυθμίστε την εικόνα με τη λειτουργία i-Contrast (σ. 87, 161).
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωτομέτρησης σημείου ή το Κλείδωμα ΑΕ για τη λήψη (σ. 103, 104).

Το θέμα είναι υπερβολικά φωτεινό (υπερ-εκτεθειμένο).
• Θέστε το φλας στη θέση ! (σ. 50).
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με διόρθωση της έκθεσης (σ. 81).
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωτομέτρησης σημείου ή το Κλείδωμα ΑΕ για τη λήψη (σ. 103, 104).
• Μειώστε τη φωτεινή πηγή του θέματος.

Η εικόνα εμφανίζεται σκοτεινή ακόμα και όταν ανάβει το φλας (σ. 27).
• Καταγράψτε τις εικόνες σας σε κατάλληλη απόσταση για φωτογράφηση με χρήση του φλας (σ. 81).
• Ρυθμίστε την ποσότητα διόρθωσης της έκθεσης φλας ή την ισχύ εξόδου του φλας (σ. 107, 123).
• Αυξήστε την ταχύτητα ISO (σ. 85).

Η εικόνα που καταγράψατε με τη χρήση φλας είναι υπερβολικά φωτεινή (υπερ-εκτεθειμένη).
• Καταγράψτε τις εικόνες σας σε κατάλληλη απόσταση για φωτογράφηση με χρήση του φλας (σ. 81).
• Θέστε το φλας στη θέση ! (σ. 50).
• Ρυθμίστε την ποσότητα διόρθωσης της έκθεσης φλας ή την ισχύ εξόδου του φλας (σ. 107, 123).

Κατά τη λήψη με τη χρήση του φλας, εμφανίζονται λευκές κουκκίδες στην εικόνα.
• Το φως του φλας ανακλάται από σωματίδια σκόνης ή άλλα αντικείμενα στον αέρα.

Η εικόνα εμφανίζεται "αδρή" ή με κόκκο.
• Φωτογραφήστε επιλέγοντας χαμηλότερη ρύθμιση για την ταχύτητα ISO (σ. 85).
• Ανάλογα με την κατάσταση λήψης, κατά τη φωτογράφηση με υψηλή ταχύτητα ISO, η ποιότητα της εικό-
νας μπορεί να είναι μειωμένη ή η εικόνα να εμφανίζεται με κόκκους (σ. 62).

Τα μάτια των θεμάτων εμφανίζονται κόκκινα (σ. 107).
• Θέστε τη ρύθμιση [Λυχνία On] σε λειτουργία [Οn] (σ. 184). Η λυχνία ανάβει για τη φωτογράφηση με 
χρήση του φλας (σ. 38). Η δυνατότητα αυτή είναι πιο αποτελεσματική εάν το θέμα κοιτάζει απευθείας 
στη λυχνία. Μπορείτε να επιτύχετε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αυξάνοντας το φωτισμό στις 
εσωτερικές σας λήψεις, ή πλησιάζοντας πιο κοντά στο θέμα σας.

• ∆ιορθώστε τις εικόνες με τη λειτουργία διόρθωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών (σ. 162).
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Η εγγραφή εικόνων στην κάρτα μνήμης απαιτεί υπερβολικά πολύ χρόνο ή η ταχύτητα 
συνεχούς λήψης μειώνεται.
• ∆ιαμορφώστε πλήρως την κάρτα μνήμης στη μηχανή (σ. 177).

∆εν μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για τις λειτουργίες λήψη ή το FUNC. μενού.
• Τα στοιχεία για τα οποία μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη 
κατάσταση λήψης. Ανατρέξτε στις ενότητες “∆ιαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης” και 
“Μενού Λήψης” (σ. 210 – 219).

Λήψη ταινιών
∆εν εμφανίζεται ο σωστός χρόνος λήψης ή σταματάει η λήψη.
• ∆ιαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη μηχανή ή χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης με δυνατότητα εγγρα-
φής σε υψηλές ταχύτητες. Ακόμα και όταν η ένδειξη διάρκειας λήψης δεν είναι η σωστή, η διάρκεια του 
βίντεο θα είναι αυτή που καταγράψατε στην πραγματικότητα (σ. 23, 31).

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και η λήψη σταματά αυτόματα.
• Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης με δυνατότητα εγγραφής σε υψηλές ταχύτητες (σ. 133).

Το θέμα εμφανίζεται παραμορφωμένο.
• Το θέμα μπορεί να εμφανίζεται παραμορφωμένο εάν περάσει γρήγορα μπροστά από τη μηχανή κατά 
τη λήψη. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Προβολή
∆εν μπορείτε να προβάλλετε εικόνες ή ταινίες.
• Εάν το όνομα του αρχείου ή η δομή του φακέλου έχουν τροποποιηθεί από έναν υπολογιστή, μπορεί να 
μην έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε εικόνες ή ταινίες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή των φα-
κέλων ή το όνομα των αρχείων, ανατρέξτε στο Οδηγός Χρήσης Λογισμικού.

Η προβολή σταματά ή ο ήχος διακόπτεται.
• Χρησιμοποιήστε μια πλήρως διαμορφωμένη κάρτα μνήμης με αυτή τη μηχανή (σ. 177).
• Εάν αντιγράψετε μια ταινία σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα ανάγνωσης, η προβολή μπορεί 
να διακοπεί προς στιγμήν.

• Κατά την προβολή ταινιών και ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή, ορισμένα καρέ μπορεί να 
μην εμφανίζονται, ή ο ήχος μπορεί να ακούγεται με σποραδικές διακοπές.

Υπολογιστής
∆εν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή.
Το πρόβλημα ίσως επιλυθεί όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω καλω-
δίου για τη μείωση της ταχύτητα επικοινωνίας.
• Αφού πατήσετε το πλήκτρο 1 για να μεταβείτε στην κατάσταση αναπαραγωγής, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο n και πατήστε μαζί τα πλήκτρα o και m. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε τα 
πλήκτρα qr για να επιλέξετε [B] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο m.

Κάρτα Eye-Fi
∆εν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες (σ. 197).
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Εάν στην οθόνη εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε μια από τις ακόλουθες ενέρ-
γειες για την επίλυση του προβλήματος.

∆/Υ κάρτα μνήμης
• ∆εν έχετε εγκαταστήσετε την κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό. Εγκαταστήστε την κάρτα 
μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (σ. 17).

Κλειδωμένη κάρτα μνήμης
• Το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC ή της κάρτας Eye-Fi 
βρίσκεται στη θέση “Κλείδωμα” (LOCK). Ξεκλειδώστε το κουμπί προστασίας από εγγραφή (σ. 17).

Αδυναμία εγγραφής!
• Προσπαθήσατε να τραβήξετε μια εικόνα χωρίς κάρτα μνήμης. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με το 
σωστό προσανατολισμό για τη λήψη (σ. 17).

Σφάλμα κάρτας μνήμης (σ. 177)
• Εάν το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται ακόμα και κατά την τοποθέτηση μιας διαμορφωμένης κάρτας μνήμης 
στη μηχανή προς τη σωστή κατεύθυνση, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon (σ. 17).

Ανεπαρκής χώρος κάρτας, αδυναμία επιλογής εικ.
• ∆εν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για λήψη (σ. 25, 30, 49, 59, 79, 117, 127) 
ή επεξεργασία εικόνων (σ. 158 – 162). Για να ελευθερώσετε χώρο για νέες εικόνες, διαγράψτε τις 
παλιές (σ. 29, 152) ή εισάγετε μια άδεια κάρτα μνήμης στη μηχανή (σ. 17).

ΑλλάξτεΣυστοιχίαΜπαταριών (σ. 17)

∆εν υπάρχει εικόνα.
• Στην κάρτα μνήμης δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες εικόνες που να μπορούν να προβληθούν.

Με προστασία! (σ. 148)

Μη-αναγνωρίσιμη εικόνα/Μη-συμβατό JPEG/Πολύ μεγάλη εικόνα./Αδύνατη η αναπαρα-
γωγή AVI/RAW
• ∆εν μπορείτε να προβάλλετε εικόνες που δεν υποστηρίζονται ή εικόνες με αλλοιωμένα δεδομένα.
• Οι εικόνες οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ή των οποίων το όνομα έχει τροπο-
ποιηθεί, ή οι οποίες έχουν καταγραφεί με διαφορετική μηχανή μπορεί να μην προβάλλονται.

Μεγέθυνση αδύνατη!/Αδύνατη η προβολή του περιεχομ. σε Έξυπνη Αναπ./Περιστροφή 
αδύνατη/Αδυναμία αλλαγής εικόνας/Αδυναμία εγγραφής εικόνας!/Αδυναμία τροποποίησης/
Αδυναμ.ανάθεσης σε κατηγορία/Αδυναμία επιλογής εικόνας.
• ∆εν υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης (σ. 143), αναπαραγωγής στην Έξυπνη αναπαραγωγή (σ. 147), 
χαρακτηρισμού εικόνων σαν Αγαπημένες (σ. 154), περιστροφής (σ. 157), επεξεργασίας (σ. 158 – 162), 
αποθήκευσης στην οθόνη έναρξης (σ. 178), ταξινόμησης σε κατηγορίες (σ. 155) ή προσθήκης εικόνων 
σε λίστα εκτύπωσης (σ. 171) μη συμβατών εικόνων.

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης, ορισμού ως αγαπημένων, προβολής στην κατάσταση Έξυπνης 
Αναπαραγωγής, ορισμού ως αγαπημένων, περιστροφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης στην οθόνη 
έναρξης, ταξινόμησης σε κατηγορίες, ή προσθήκης στην λίστα εκτύπωσης εικόνων τις οποίες έχετε 
επεξεργαστεί σε έναν υπολογιστή, των οποίων το όνομα έχετε αλλάξει, ή τις οποίες έχετε τραβήξει με 
μια άλλη φωτογραφική μηχανή.

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης (σ. 143), προβολής στην κατάσταση Έξυπνης Αναπαραγωγής 
(σ. 147), επεξεργασίας (σ. 158 – 162), προσθήκης σε λίστα εκτύπωσης (σ. 171) ή αποθήκευσης σαν 
οθόνη έναρξης (σ. 178) των ταινιών.

Λίστα Μηνυμάτων που Εμφανίζονται στην Οθόνη
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Άκυρο εύρος επιλογής
• Κατά την επιλογή του επιθυμητού εύρους εικόνων (σ. 149, 153, 156, 173), επιχειρήσατε να καθορίσετε 
σαν πρώτη μία εικόνα που ήταν μετά από την τελευταία, ή επιχειρήσατε να καθορίσετε σαν τελευταία 
μία εικόνα που ήταν πριν από την πρώτη.

Υπέρβαση ορίου επιλογής
• Επιλέξατε περισσότερες από 998 εικόνες με ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε 998 ή λιγότερες εικόνες 

(σ. 172).
• Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Μειώστε τον αριθμό των επιλεγμένων εικόνων και 
προσπαθήστε ξανά (σ. 172).

• Επιλέξατε 501 ή περισσότερες εικόνες στη λειτουργία Προστασία (σ. 148), ∆ιαγραφή (σ. 152), 
Αγαπημένες (σ. 154), Κατηγορίες (σ. 155) ή Ρυθμίσεις Εκτύπωσης (σ. 171).

Σφάλμα επικοινωνίας
• Οι εικόνες δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθούν στον υπολογιστή ή να εκτυπωθούν εξαιτίας του μεγάλου 
αριθμού εικόνων (περίπου 1000) που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης. Χρησιμοποιήστε μια 
συσκευή ανάγνωσης καρτών USB που διατίθεται στο εμπόριο για να μεταφέρετε τις εικόνες. Για να 
εκτυπώσετε, εισάγετε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης του εκτυπωτή.

Σφάλμα ονομασίας!
• Η δημιουργία ενός φακέλου ή εικόνας δεν ήταν δυνατή, επειδή υπάρχει μία εικόνα με ίδιο όνομα αρχεί-
ου με αυτό του φακέλου ή της εικόνας που προσπάθησε να δημιουργήσει η μηχανή, ή επειδή η αρίθ-
μηση έχει φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αρχείων. Στο μενού 3, αλλάξτε τη ρύθμιση [Αριθμ. 
αρχείων] σε [Νέα αρίθμηση] (σ. 179) ή διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (σ. 23).

Σφάλμα Φακού
• Αυτό πρόβλημα μπορεί να προκύψει εάν κρατάτε το φακό κατά την κίνησή του, ή εάν χρησιμοποιήσετε 
τη μηχανή σε χώρο με σκόνη ή αλάτι στον αέρα.

• Εάν αυτό το μήνυμα σφάλματος συνεχίσει να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της 
Canon, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το φακό.

Ανιχνεύθηκε σφάλμα μηχανής (Αριθμός σφάλματος)
• Εάν ένας κωδικός σφάλματος εμφανιστεί αμέσως αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, η μηχανή μπορεί 
να μην αποθηκεύσει την εικόνα. Ελέγξτε την εικόνα σε κατάσταση προβολής.

• Εάν αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανιστεί ξανά, σημειώστε τον αριθμό του (Exx) και επικοινωνήστε 
με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή.

Σφάλμα αρχείου
• Οι φωτογραφίες από άλλες μηχανές ή οι εικόνες που έχουν τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας λογισμικό 
υπολογιστή μπορεί να μην εκτυπώνονται.

Σφάλμα εκτύπωσης
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το μέγεθος του χαρτιού. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν οι ρυθμίσεις 
είναι σωστές, σβήστε και ανάψτε ξανά τον εκτυπωτή και κατόπιν εκτελέστε ξανά τις ρυθμίσεις.

Συλλέκτης μελάνης πλήρης
• Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon για αντικατάσταση του συλλέκτη μελανιού.
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Πληροφορίες που Εμφανίζονται στην Οθόνη

Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)

Ένδειξη Φόρτισης Μπαταρίας 
(σ. 15)
Προσανατολισμός Μηχανής*
∆ιόρθωση Ισορροπίας 
Λευκού (σ. 84)
Τα Χρώματά Μου (σ. 91)
Λήψη με Αυτόματη Οριοθέτη-
ση Έκθεσης (σ. 105) / 
Οριοθέ-τηση Εστίασης 
(σ. 100)
Προώθηση (σ. 90)
Κατάσταση Σύνδεσης Eye-Fi 
(σ. 197)
Μέθοδος Φωτομέτρησης 
(σ. 103) 
Συμπίεση (Ποιότητα Εικόνας) 
(σ. 56) / Εγγραφόμενα Pixels 
(σ. 56, 133), RAW (σ. 89)
Ιστόγραμμα (σ. 41)
Στατικές Εικόνες: ∆ιαθέσιμες 
Λήψεις (σ. 57)
Χρονόμετρο (σ. 53, 54)
Ποιότητα Ταινίας (σ. 133)
Εστιακή Απόσταση (σ. 51)
Ταινίες: Εναπομένων Χρόνος 
(σ. 133)

Συντελεστής Μεγέθυνσης 
Ψηφιακού Ζουμ (σ. 50) / 
Ψηφιακός Μετατροπέας 
Τηλεφακού (σ. 93)
Εύρος Εστίασης (σ. 92, 102) / 
Σταθεροποίηση Εικόνας 
(σ. 186)
Κατάσταση Λήψης (σ. 210), 
Εικονίδιο Σκηνής (σ. 206)
Κατάσταση Φλας (σ. 50, 81, 
106)
Πλαίσιο AF (σ. 94)
∆ιόρθωση Κόκκινων Ματιών 
(σ. 107)
∆ιόρθωσης Έκθεσης Φλας / 
Έξοδος Φλας (σ. 107, 123)
Πλαίσιο Σημείου AE (σ. 103)
Εκτύπωση Ημερομηνίας 
(σ. 52)
Ταχύτητα ISO (σ. 85)
Φίλτρο ND (σ. 106)
Κλείδωμα ΑΕ (σ. 104), 
Κλείδωμα FE (σ. 104)
Πλέγμα (σ. 185)

Ταχύτητα Κλείστρου 
(σ. 118, 120)
Αναλογίες (σ. 55)
Τιμή ∆ιαφράγματος
(σ. 119, 120)
Τιμή ∆ιόρθωσης Έκθεσης 
(σ. 81)
i-Contrast (σ. 87)
Κατάσταση Λήψης GPS 
(σ. 111)
Ισορροπία Λευκού (σ. 82)
∆ιόρθωση Λυχνίας 
Υδραργύρου (σ. 58)
Προειδοποίηση Αστάθειας 
Μηχανής (σ. 27)
Γραμμή Μετατόπισης 
Έκθεσης
Γραμμή ζουμ (σ. 25)
Ανίχνευση Βλεφαρίσματος 
(σ. 108)
Επίπεδο Έκθεσης (σ. 120)
Ένδειξη MF (σ. 102)
Σταθεροποίηση Εικόνας 
(σ. 186)
Ζώνη Ώρας (σ. 181)
Φίλτρο Ανέμου (σ. 134)
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* : Στάνταρ, : Κατακόρυφος προσανατολισμός
Κατά τη λήψη, η μηχανή ανιχνεύει τον προσανατολισμό της εικόνας (οριζόντιος ή κατακόρυφος) και 
προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ανάλογα για την επίτευξη της καλύτερης λήψης. Κατά την προβολή, η 
μηχανή μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τον προσανατολισμό των εικόνων ανεξάρτητα από το δικό της 
προσανατολισμό την ώρα που την κρατάτε. Έτσι, η περιστροφή των εικόνων προς την σωστή 
κατεύθυνση εκτελείται αυτόματα.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μη δώσει τα σωστά αποτελέσματα όταν η μηχανή είναι στραμμένη ευθεία 
προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
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Στην κατάσταση A, η μηχανή εμφανίζει ένα εικονίδιο για τη σκηνή που καθορίστηκε και στη 
συνέχεια εστιάζει και επιλέγει αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα και το χρώμα 
του θέματος.

* Εμφανίζεται όταν η σκηνή είναι σκοτεινή και η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο.

Εικονίδια Σκηνών

Θέμα Άνθρωποι Θέματα εκτός ανθρώπων

Χρώμα Φόντου 
Εικονιδίου

Φόντο

Κατά την 
κίνηση

Με έντονες 
σκιές στο 
πρόσωπο

Κατά την 
κίνηση

Σε 
Κοντινή 
Λήψη

Φωτεινό

Γκρι
Οπίσθιος 
φωτισμός

—

Με λήψη
του ουρανού

Ανοικτό μπλε
Οπίσθιος 
φωτισμός

—

Ηλιοβασίλεμα — — Πορτοκαλί

Προβολείς

Σκούρο μπλεΣκοτεινό

Κατά τη 
χρήση 
τριπόδου

* — * —
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Καθορίζει αυτόματα τη βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τη σκηνή (Έξυπνο IS) και 
εμφανίζει τα παρακάτω εικονίδια όταν η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση A.

* Εμφανίζεται στην οθόνη όταν η μηχανή ακολουθεί την κίνηση ενός θέματος κατά τη λήψη (οριζόντια μετατό-
πιση). Κατά την παρακολούθηση ενός θέματος που κινείται οριζόντια, θα μειωθεί μόνο η κατακόρυφη αστά-
θεια της μηχανής (η οριζόντια σταθεροποίηση εικόνας είναι απενεργοποιημένη). Επιπλέον, κατά τη λήψη 
θεμάτων με κατακόρυφη κίνηση, θα μειωθεί μόνο η οριζόντια αστάθεια της μηχανής.

Κατάσταση IS

Μειώνει την αστάθεια της μηχανής 
κατά τη λήψη στατικών εικόνων.

Μειώνει την αστάθεια της μηχανής 
κατά τη λήψη ταινιών, συμπεριλαμβα-
νομένης της έντονης αστάθεια που 
εμφανίζεται όταν οι ταινίες καταγρά-
φονται κατά το βάδισμα (∆υναμική 
Κατάσταση).

Μειώνει την αστάθεια της μηχανής 
κατά τη λήψη με οριζόντια μετατόπιση 
της μηχανής*.

Μειώνει την αστάθεια της μηχανής 
κατά τη λήψη ταινιών στη μέγιστη 
ρύθμιση τηλεφακού (Βελτιωμένο IS).

Μειώνει την αστάθεια της μηχανής για 
φωτογράφηση από κοντινή απόσταση 
(Υβριδική σταθεροποίηση εικόνας).

Απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση της 
εικόνας κατά τη λήψη με τη μηχανή 
συνδεδεμένη σε τρίποδο ή όταν η 
λειτουργία δεν είναι απαραίτητη.

Εάν η ρύθμιση [Κατάσταση IS] έχει τεθεί σε [Off] (σ. 186), η σταθεροποίηση της εικόνας απενερ-
γοποιείται και δεν εμφανίζονται εικονίδια στην οθόνη.
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Προβολή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)

Εναλλαγή Ενδείξεων: Οθόνη 
Πληροφοριών GPS (σ. 41), 
Ιστόγραμμα (σ. 41)
Κατηγορίες (σ. 155)
Ισορροπία Λευκού (σ. 82)
Ιστόγραμμα (σ. 41)
Φίλτρο ND (σ. 106)
Τιμή ∆ιόρθωσης Έκθεσης 
(σ. 81), Τιμή Μετατόπισης 
Έκθεσης (σ. 132)
Ταχύτητα ISO (σ. 85), Ταχύ-
τητα Προβολής (σ. 130, 132)
Κατάσταση Λήψης (σ. 210)
Ολοκλήρωση Μεταφοράς 
Eye-Fi (σ. 197)
Ένδειξη Φόρτισης Μπαταρίας 
(σ. 15)
Μέθοδος Φωτομέτρησης 
(σ. 103) 
Αριθμός Φακέλου – Αριθμός 
Αρχείου (σ. 179)

Αριθμός Προβαλλόμενης 
Εικόνας / Συνολικός Αριθμός 
Εικόνων
Ταχύτητα Κλείστρου (Στατικές 
Εικόνες) (σ. 118), Ποιότητα 
Εικόνας / Ταχύτητα Καρέ 
(Ταινίες) (σ. 133)
Τιμή ∆ιαφράγματος
 (σ. 119, 120)
i-Contrast (σ. 87, 161)
Φλας (σ. 81, 106), Ποσότητα 
∆ιόρθωσης Έκθεσης Φλας 
(σ. 107)
Εύρος Εστίασης (σ. 92, 102)
Μέγεθος Αρχείου (σ. 57, 133)
Στατικές Εικόνες: 
Εγγραφόμενα pixels (σ. 57)
Ταινίες: ∆ιάρκεια Ταινίας 
(σ. 133)

Συμπίεση (Ποιότητα Εικόνας) 
(σ. 56) / Εγγραφόμενα Pixels 
(σ. 56, 133), RAW (σ. 89), 
MOV (Ταινίες)
Προβολή Ομάδας (σ. 144), 
Επεξεργασία Εικόνας (σ. 158 
– 162)
Προστασία (σ. 148)
Αγαπημένα (σ. 154)
Τα Χρώματά Μου (σ. 91, 160)
∆ιόρθωση Λυχνίας 
Υδραργύρου (σ. 58)
∆ιόρθωση Ισορροπίας Λευκού 
(σ. 84) / ∆ιόρθωση Κόκκινων 
Ματιών (σ. 107, 162)
Ημερομηνία και Ώρα Λήψης 
(σ. 19)
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Συνοπτική Περιγραφή του Πάνελ Ελέγχου Ταινιών 
κατά την “Προβολή Ταινιών” (σ. 32)

* Εμφανίζει το καρέ για περίπου 4 δευτ. πριν ή μετά το τρέχον καρέ.

Έξοδος

Αναπαραγωγή

Αργή Κίνηση (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα qr ή να περιστρέψετε τον 
επιλογέα 7 για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Ο ήχος δεν αναπαράγεται).

Παράλειψη* (Η παράκαμψη εικόνων προς τα πίσω συνεχίζεται εάν κρατήσετε πατημένο το 
πλήκτρο m.)

Προηγούμενο Καρέ (Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο m.)

Επόμενο Καρέ (Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο m.)

Παράλειψη* (Η παράκαμψη των εικόνων προς τα εμπρός συνεχίζεται εάν κρατήσετε 
πατημένο το πλήκτρο m.)

Επεξεργασία (σ. 135)

Εμφανίζεται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο 
PictBridge (σ. 164).

Μπορείτε να εκτελέσετε παράκαμψη προς τα εμπρός και πίσω κατά την προβολή ταινίας πατώ-
ντας τα πλήκτρα qr.

*
c
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Λίστες Λειτουργιών και Μενού

∆ιαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης

Καταστάσεις Λήψης

D B M G A

K

I J C
Λειτουργία

∆ιόρθωση Έκθεσης (σ. 81) *1 —    —    

Φλας (σ. 50, 81, 106)

*1 — — —      

h *1     —    

Z *1 —  —  *2  — *3 —

! *1         

∆ιόρθωση Έκθεσης Φλας (σ. 107) *1 —    —  — — —

Ρυθμίσεις Εξόδου Φλας (σ. 123) *1    — — — — — —

Ρυθμίσεις Av/Tv (σ. 118, 119)
B *1   — — — — — — —

M *1  —  — — — — — —

Μετατόπιση Προγράμματος (σ. 104)  —    —  — — —

Κλείδωμα ΑΕ/Κλείδωμα FE (σ. 104)*4  —    —  — — —

Κλείδωμα ΑΕ/Μετατόπιση Έκθεσης (Ταινίες) (σ. 132) — — — — — — — — — —

Κλείδωμα ΑF (όταν έχει αποθηκευτεί στο πλήκτρο ) 
(σ. 187)

     —    —

Εύρος Εστίασης (σ. 92)

*1         

e *1     —    —

 (σ. 102)/Κλείδωμα 
ΑF (σ. 99)

*1     —    —

Επιλογή Προσώπου (σ. 101)          

Παρακολούθηση AF (σ. 95)       —   

*1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις αποθηκευμένες καταστάσεις λήψης. *2 ∆εν είναι δυνατός ο καθορι-
σμός, αλλά μεταβαίνει στη ρύθμιση Z ανάλογα με τις συνθήκες. *3 ∆εν είναι δυνατός ο καθορισμός, αλλά μεταβαί-
νει στη ρύθμιση Z κατά την ενεργοποίηση του φλας. *4 Η λειτουργία Κλείδωμα FE δεν είναι διαθέσιμη όταν καθορι-
στεί σε !.
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           —       — — — — —

   — —     — — —         — — —

   — —     —  —         — — —

— — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — —

                      

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   —

— — —       —             

                      

— — —       —             

— — —       — —            

    —     — —   — —        

— — —  —     — — —  — — —     — — —

 ∆ιαθέσιμο ή οριζόμενο αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.
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FUNC. Μενού

Καταστάσεις Λήψης

D B M G A

K

I J C
Λειτουργία

∆ιόρθωση ∆Π (σ. 87)

*1     —    
*1 —     — — — —
*1     — — — — —

∆ιόρθωση Σκιάς (σ. 88)
*1     —    
*1       — — —

Ταχύτητα ISO (σ. 85)
*1 —        

– *1     —  — — —

Ισορροπία Λευκού (σ. 82)

*1         
*1     —  — — —
*1     —  — — —

*2 *1     —  — — —

∆ιόρθωση Ισορροπίας Λευκού (σ. 84) *1     — — — — —

∆ιόρθωση για Υποβρύχια Ισορροπία λευκού (σ. 82) — — — — — — — — — —

Τα Χρώματά Μου (σ. 91)

*1         
*3 *3

*4

*1     —  — — —

Οριοθέτηση (σ. 100, 105)

*1         
*1 —    — — — — —
*1     — — — — —

Προώθηση (σ. 90)

*1         
*1     — —   

*5 *1     — —   

Χρονόμετρο (σ. 53)
*1         
*1         

Ρυθμίσεις Χρονόμετρου (σ. 54)
Καθυστ/ση*6 *1         

Λήψεις*7 *1      —   

Πλαίσιο AF (σ. 94)

*1     —    
*1     *8 —   
*1         

Αλλαγή Θέσης Πλαισίου AF (σ. 97) *1     — — — — —

Μέθοδος Φωτομέτρησης (σ. 103)
*1         
*1     —  — — —

*1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις αποθηκευμένες καταστάσεις λήψης. *2 Μη διαθέσιμη στις καταστά-
σεις x και v. *3 Η λειτουργία ισορροπίας λευκού δεν είναι επιλέξιμη. *4 Η αντίθεση, η όξυνση, ο κορεσμός χρώ-
ματος, οι κόκκινοι, πράσινοι και μπλε τόνοι, καθώς και οι τόνοι δέρματος μπορούν να οριστούν μεταξύ 5 διαφορετι-
κών επιπέδων. *5 Η ρύθμιση  ορίζεται στις επιλογές f, Κλείδωμα ΑF, ή t. *6 ∆εν μπορεί να οριστεί σε 0 
δευτερόλεπτα στις καταστάσεις όπου δεν μπορεί να οριστεί το πλήθος των λήψεων. 

S
h

W

] [ $
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      —              — — —
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                    — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                      

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                      

   — — — — — — —  — — — — — — — — —   —

   — — — — — — —  — — — — — — — — — — — —

   — — —  — — —  — — — — — — — — —   —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — *9 — — — — — — — — — — — — — — — —

                      

   — — — — — — —  — — — — — — — — —   —

                      

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

   —                   

— — —  —      — —         — — —

— — — — —      — —         — — —

                      

— — — —                   

— — — —                   

— — — —       —          — — —

— — —  —       —   —        

— — —  —     — — —  — — —     — — —

         — —   — —        

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                      

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

*7 Καθορίζεται σταθερά σε 1 λήψη στις καταστάσεις όπου δεν μπορεί να οριστεί το πλήθος των λήψεων. *8 ∆ιαθέ-
σιμη μόνο κατά το πάτημα του πλήκτρου o (σ. 28). *9 Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες.

 ∆ιαθέσιμο ή οριζόμενο αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.
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Καταστάσεις Λήψης

D B M G A

K

I J C
Λειτουργία

Φίλτρο ND (σ. 106)
*1     —  — — —
*1         

Αναλογίες Φωτογραφίας (σ. 55) *1      —   

Τύπος Εικόνας (σ. 89) *1     — — — — —

Εγγραφόμενα pixels (σ. 56)
*1         
*1         

Αναλογία Συμπίεσης (σ. 56) *1         

Ποιότητα Ταινίας (σ. 133)

*1         
*1         
*1         

— — — — — — — — — —

*1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις αποθηκευμένες καταστάσεις λήψης. *2 ∆ιατίθενται μόνο οι επιλογές 
 και  .



Λίστες Λειτουργιών και Μενού

215

K E

w S O P t x
V

T 
Y E
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   — —      —  — — *2 —     — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                      

   — —       — — — — — — — — —   

                      

              —       — —

              *3        —

              *3       — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

*3 Συγχρονίζεται με τη ρύθμιση αναλογιών στατικών εικόνων και ορίζεται αυτόματα σε (σ. 131). 
 ∆ιαθέσιμο ή οριζόμενο αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.
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4 Μενού Λήψης

Καταστάσεις Λήψης

D B M G A

K

I J C
Λειτουργία

Μέγεθος Πλαισίου AF 
(σ. 97)

Κανονικό *1     —    

Μικρή *1     —    

Ψηφιακό Ζουμ (σ. 50)

Στάνταρ *1         

Off *1         

Ψηφιακός Μετατρ. Τηλεφακού 
(1.5x/2.0x)

*1     — — — — —

Ζουμ Σημείου AF (σ. 98)
On *1      —   —

Off *1         

Servo AF (σ. 99)
On *1     — —   

Off*2 *1         —

∆έσμη υποβοήθησης AF 
(σ. 183)

On *1         

Off *1         

Ζουμ Σημείου MF (σ. 102)
On *1     — —   —

Off *1         

'ΑσφΧειρΕστίασης (σ. 102)
On *1     —    —

Off *1         

Ρυθμίσεις Φλας (σ. 107, 
123, 183, 184)

Κατάσταση Φλας
Αυτόματη *1 —        

Χειροκίνητα *1    — — — — — —

∆ιόρθωσηΕΚΘφλας *1 —    —  — — —

Έξοδος Φλας *1    — — — — — —

Συγχρ.Κλείστρου
.

1η κουρτίνα *1         

2η κουρτίνα *1     —  — — —

Κόκκινα Μάτια
On *1         

Off *1         

Λυχνία On On/Off *1         

Ασφάλεια 
Έκθεσης με Φλας

On *1 —        

Off *1     —  — — —

Ρυθμίσεις Αυτόματης 
Ταχύτητας ISO (σ. 86)

Μέγ. Ταχύτητα ISO *1 —    —  — — —

Ταχύτητα Αλλαγής *1 —  —  —  — — —

NR σε Υψηλή Ταχύτητα ISO 
(σ. 88)

Τυπική/Υψηλή/Χαμηλή *1     — — — — —

∆ιορθ λυχν Hg (σ. 58) On/Off — — — — —  — — — —

*1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις αποθηκευμένες καταστάσεις λήψης. *2 [On] όταν ανιχνεύονται 
κινούμενα άτομα στην κατάσταση A.
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   — —      — — — — — — — — — —   —

                      

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

    —     — —   — — —     — — —

                      

— — — — —     — — —  — — —     — — —

                      

         —             

—                      

— — —  —     — —   — — —     — — —

                      

— — —       — —            

                      

   — —     —  —         — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

   — —     —  —         — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

   — —     — — — — — — — — — — — — — —

   — —     —  —         — — —

   — —     —  —         — — —

   — —     —  —         — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 ∆ιαθέσιμο ή οριζόμενο αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.



Λίστες Λειτουργιών και Μενού

218

Καταστάσεις Λήψης

D B M G A

K

I J C
Λειτουργία

Σημείο ΑΕ (σ. 103)
Κέντρο *1     —  — — —

Σημείο AF *1     — — — — —

Μετατόπιση Ασφάλειας 
(σ. 119)

On *1 —   — — — — — —

Off *1         

Φίλτρο Ανέμου (σ. 134) On/Off *1         

Εξέταση (σ. 184) Off/2 – 10 δευτ./Μεγ.∆ιάρκεια *1         

Πληρ. Εξέτασης (σ. 185)
Off *1         

Λεπτομερείς/Έλεγχος Εστ. *1         

Ανίχνευση Βλεφαρίσματος 
(σ. 108)

On *1         

Off *1         

Ρυθμ. Προβολής (σ. 185)
Πληροφ. Λήψης/Πλέγμα/
Ιστόγραμμα

*1         

Ρυθμίσεις IS (σ. 186)

Κατάσταση IS

Συνεχής *1         

Μόνο σε 
Λήψη

*1     —    

Off *1         

Βελτιωμένο IS
On *1         

Off *1         

Εκτύπωση Ημερομηνίας 
(σ. 52)

Off *1         

Ημ/νία/Ημ/νία & Ώρα *1         

Ορισμός Λειτ. ∆ακτυλίου Ελέγχου (σ. 123) *1     — — — — —

Ορισμός πλήκτρου  (σ. 187)          

Αποθ.Ρυθμίσεων (σ. 125)      — — — — —

*1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις αποθηκευμένες καταστάσεις λήψης.
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 ∆ιαθέσιμο ή οριζόμενο αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.



Λίστες Λειτουργιών και Μενού

220

3 Μενού ∆ιαμόρφωσης

Στοιχείο Περιεχόμενο Σελίδα

∆ιακοπή Ήχου On/Off* σ. 44

Ένταση ήχου Καθορισμός όλων των ήχων λειτουργίας (5 επίπεδα). σ. 45

Επιλογές Ήχου
Καθορισμός των ήχων για κάθε μια από τις λειτουργίες 
της μηχανής.

σ. 176

Υποδείξεις On*/Off σ. 176

Φωτεινότητα LCD Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης (5 επίπεδα). σ. 46

Εικόνα Έναρξης Προσθήκη μιας εικόνας σαν εικόνα έναρξης. σ. 178

∆ιαμόρφωση
∆ιαμόρφωση κάρτας μνήμης, διαγραφή όλων των 
δεδομένων.

σ. 23, 177

Αρίθμηση αρχείων Συνεχής*/Νέα αρίθμηση σ. 179

∆ημ. Φακέλου Μηνιαία*/Καθημερινά σ. 180

Σύμπτυξη Φακού 1 λεπτά*/0 δευτ. σ. 180

Εξοικονόμηση Ρεύματος
Αυτόμ. Σβήσιμο: On*/Off
Οθόνη Off: 10, 20 ή 30 δευτ./1*, 2 ή 3 λεπτά

σ. 48,
180, 181

Ζώνη Ώρας Τοπική*/∆ιεθνής σ. 181

Ημερομηνία/Ώρα Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. σ. 20

Ενημέρωση ώρας On/Off* σ. 115

Ρυθμίσεις GPS Λειτουργία GPS και ρυθμίσεις ημερολογίου. σ. 111

Μον. μέτρησης m/cm*/ft/in σ. 182

Σύστημα Βίντεο NTSC/PAL σ. 192

Έλεγχ. μέσω HDMI Ενεργοπ./Απενεργ.* σ. 194

Ρυθμίσεις Eye-Fi
Ρυθμίσεις σύνδεσης Eye-Fi (εμφανίζεται μόνο εάν έχει 
τοποθετηθεί κάρτα Eye-Fi)

σ. 197

Γλώσσα Καθορισμός της γλώσσας ενδείξεων στην οθόνη. σ. 22

Επαναφορά Όλων
Επαναφορά των ρυθμίσεων της μηχανής στις 
προεπιλεγμένες τιμές τους

σ. 47

* Προεπιλεγμένη ρύθμιση

 Προσωπικό Μενού

Στοιχείο Περιεχόμενο Σελίδα

Ρυθμίσεις Προσωπικού 
Μενού

Ορισμός των στοιχείων που αποθηκεύονται 
στο Προσωπικό Μενού.

σ. 188
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1 Μενού Αναπαραγωγής

Στοιχείο Περιεχόμενο Σελίδα

Αναπαραγωγή Ανασκόπησης 
ταινιών

Προβολή ταινιών στην κατάσταση Ανασκόπηση ταινιών. σ. 139

Έξυπνη Αναπαραγωγή Ξεκινά την Έξυπνη Αναπαραγωγή. σ. 147

∆ιαδοχική Προβολή Επιτρέπει την αυτόματη προβολή εικόνων. σ. 142

∆ιαγραφή
∆ιαγραφή εικόνων (Επιλογή, Επιλογή Εύρους, Όλες οι 
Εικόνες).

σ. 152

Προστασία
Προστασία εικόνων (Επιλογή, Επιλογή Εύρους, Όλες οι 
Εικόνες).

σ. 148

Περιστροφή Περιστροφή εικόνων. σ. 157

Αγαπημένα
Χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός εικόνων σαν 
αγαπημένες.

σ. 154

Κατηγορίες
Ταξινόμηση εικόνας σε κατηγορίες (Επιλογή, Επιλογή 
Εύρους).

σ. 155

i-Contrast ∆ιόρθωση σκοτεινών περιοχών και αντίθεσης σε εικόνες. σ. 161

∆ιόρθωση "Κόκκινων 
Ματιών"

∆ιόρθωση του φαινομένου των "κόκκινων ματιών" στις 
στατικές εικόνες.

σ. 162

Κοπή Κοπή τμημάτων στις στατικές εικόνες. σ. 159

Αλλαγή Μεγέθους Αλλαγή μεγέθους και αποθήκευση εικόνων. σ. 158

Τα Χρώματά Μου Προσαρμογή των χρωμάτων στις στατικές εικόνες σ. 160

Κύλιση Οθόνης On*/Off σ. 138

Ομαδ. εικόνων On*/Off σ. 145

Αυτ.Περιστροφή On*/Off σ. 189

Συνέχεια ΤελΠροβολή*/ΤελΛήψη σ. 189

Εναλλαγή Σβήσιμο*/Ολίσθηση/Κύλιση/Off σ. 143

* Προεπιλεγμένη ρύθμιση

2 Μενού Εκτύπωσης

Στοιχείο Περιεχόμενο Σελίδα

Εκτύπωση
Εμφάνιση της οθόνης εκτύπωσης
(Κατά τη σύνδεση σε εκτυπωτή).

—

Επιλογή Εικ & Ποσότ. Επιλογή μεμονωμένων εικόνων για εκτύπωση. σ. 172

Επιλογή Εύρους Επιλογή πρώτης και τελευταίας εικόνας για εκτύπωση. σ. 173

Επιλογή Εικόνων:Όλες Επιλογή όλων των εικόνων για εκτύπωση. σ. 173

∆ιαγρ. Επιλογών:Όλες Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων εκτύπωσης. σ. 174

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Καθορισμός του στυλ εκτύπωσης. σ. 171
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Αισθητήρας Εικόνας
Ενεργά Pixels της Μηχανής................. Κατά προσέγγιση 12,1 εκατ. pixels

Φακός
Εστιακή Απόσταση .............................. 5x ζουμ: 5,2 (W) – 26,0 (T) χιλ.

(αντιστοιχία με φιλμ 35 mm: 24 (W) – 120 (T) χιλ.)
Εύρος Εστίασης................................... 3 εκ. (1,2" ) – άπειρο (W), 30 εκ. (12") – άπειρο (T)

• Κοντινή Λήψη: 3 – 50 εκ. (1,2" – 1,6') (W), 30 – 50 εκ. 
(12" – 1,6') (T)

Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας...... Τύπος μετατόπισης φακού

Επεξεργαστής Εικόνας ............................ DIGIC 5

LCD Οθόνη
Τύπος .................................................. Έγχρωμη οθόνη TFT (τύπου ευρείας γωνίας θέσης)
Μέγεθος ............................................... 7,5  εκ. (3,0")
Ενεργά Pixels ...................................... Κατά προσέγγιση 461.000 κουκκίδες
Αναλογίες............................................. 4:3
Χαρακτηριστικά.................................... Ρύθμιση φωτεινότητας (5 επίπεδα), Άμεση αύξηση 

φωτεινότητας LCD

Εστίαση
Σύστημα Ελέγχου ................................ Αυτόματη εστίαση: Μεμονωμένη (Συνεχής στην Αυτόματη 

κατάσταση), Servo AF (Servo AE)
Χειροκίνητη Εστίαση

Πλαίσιο AF........................................... AiAF Πρόσωπο, Παρακολούθηση AF, Κέντρο, FlexiZone

Σύστημα Φωτομέτρησης .......................... Αποτίμηση, Μέσος όρος με αυξημένη βαρύτητα στο κέντρο, 
Σημείο

∆ιόρθωση Έκθεσης 
(Στατικές Εικόνες) / 
Μετατόπιση Έκθεσης (Ταινίες)................. ±3 στοπ* σε βήματα 1/3 στοπ

* ±2 για μετατόπιση έκθεσης

Ταχύτητα ISO (Στάνταρ Ευαισθησία Εξόδου, 
∆είκτης Συνιστώμενης Ευαισθησίας)........ Αυτόματη, ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/

800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400

Ισορροπία Λευκού .................................... Αυτόματη, Φως Ημέρας, Συννεφιά, Λυχνία Πυράκτωσης, 
Λυχνία Φθορισμού, Λυχνία Φθορισμού H, Φλας, Υποβρύχια, 
Εξειδικευμένη

Ταχύτητα Κλείστρου ................................. 1 – 1/2000 δευτ.
15 – 1/2000 δευτ. (Συνολικό εύρος ταχυτήτων κλείστρου)

Προδιαγραφές
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∆ιάφραγμα
Τύπος ...................................................Ίριδα

f/αριθμός ................................................... f/2.0 – f/8.0 (W), f/5.9 – f/8.0 (T)

Φλας
Καταστάσεις .........................................Αυτόματη, ενεργό, Αργός Συγχρονισμός, ανενεργό
Εύρος ...................................................50 εκ. – 7,0 μ. (W), 50 εκ. – 2,3 μ. (T) 

(1,6 – 23'  (W), 1,6 –  7,5'  (T))

Καταστάσεις Λήψης ..................................C, M, Av, Tv, P, Αυτόματη*1, SCN*2, ∆ημιουργικά Φίλτρα*3, 
Ταινία*4

• .Η λήψη ταινιών είναι δυνατή με το πλήκτρο ταινίας
*1 Η Έξυπνη Αυτόματη κατάσταση είναι διαθέσιμη επίσης για 
τη λήψη ταινιών
*2 Ανασκόπηση Ταινιών, Πορτραίτο, Τοπίο, Παιδιά&Ζώα, 
Έξυπνο Κλείστρο*5, Ριπή Υψηλής Ταχύτητας HQ, Βραδινή 
Λήψη στο Χέρι, Παραλία, Υποβρύχια, Φυλλώματα, Χιόνι, Πυ-
ροτεχνήματα, Συρραφή Εικόνων
*3 Μεγάλο ∆υναμικό Εύρος, Νοσταλγία, Εφέ Ευρείας Γωνίας, 
Εφέ Μινιατούρας, Εφέ Παιδικής Μηχανής, Μονόχρωμη, Πολύ 
Έντονα Χρώματα, Εφέ Πόστερ, Τονισμός Χρώματος, Αλλαγή 
Χρώματος
*4 Στάνταρ, Ταινία iFrame, Ταινία Αργής Κίνησης
*5 Χαμόγελο, Χρονόμετρο για Βλεφάρισμα, Χρονόμετρο για 
Πρόσωπα

Ψηφιακό Ζουμ...........................................Στατικές εικόνες/Ταινίες: Περίπου 4x (έως περίπου 20x σε 
συνδυασμό με το οπτικό ζουμ)
Ασφαλές Ζουμ, Ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού

Συνεχής Λήψη
Επιλογή Κατάστασης ...........................Συνεχής λήψη, Συνεχής λήψη με AF
Ταχύτητα ..............................................Περίπου 2,3 λήψεις/δευτ. (Σε κατάσταση P)

Περίπου 9,6 λήψεις/δευτ. (Σε κατάσταση Ριπής Υψηλής 
Ταχύτητας HQ)

Πλήθος Λήψεων (συμβατότητα CIPA) ......Περίπου 200 λήψεις

Μέσο Εγγραφής ........................................Κάρτα μνήμης SD, κάρτα μνήμης SDHC, κάρτα μνήμης SDXC

Μορφή Αρχείων ........................................Design rule for Camera File system, συμβατότητα με DPOF 
(Έκδοση 1.1)

Τύπος ∆εδομένων
Στατικές Εικόνες ...................................Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (Πρότυπο Canon))
Ταινίες ..................................................MOV (∆εδομένα εικόνας: H.264, ∆εδομένα ήχου: Linear PCM 

(στερεοφωνικός ήχος))
Αρχείο Ημερολογίου GPS ....................συμβατότητα με μορφή μηνυμάτων NMEA 0183
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Πλήθος Εγγραφόμενων Pixels
Στατικές Εικόνες................................... 16:9

Μεγάλη: 4000 x 2248, Μεσαία 1: 2816 x 1584, 
Μεσαία 2: 1920 x 1080, Μικρή: 640 x 360
3:2
Μεγάλη: 4000 x 2664, Μεσαία 1: 2816 x 1880,
Μεσαία 2: 1600 x 1064, Μικρή: 640 x 424
4:3
Μεγάλη: 4000 x 3000, Μεσαία 1: 2816 x 2112, 
Μεσαία 2: 1600 x 1200, Μικρή: 640 x 480, RAW: 4000 x 3000
1:1
Μεγάλη: 2992 x 2992, Μεσαία 1: 2112 x 2112,
Μεσαία 2: 1200 x 1200, Μικρή: 480 x 480
4:5
Μεγάλη: 2400 x 3000, Μεσαία 1: 1696 x 2112, 
Μεσαία 2: 960 x 1200, Μικρή: 384 x 480

Ταινίες.................................................. Ταινία Αργής Κίνησης: 640 x 480 (120 καρέ/δευτ. κατά τη 
λήψη, 30 καρέ/δευτ.*1 κατά την προβολή), 320 x 240 (240 
καρέ/δευτ. κατά τη λήψη, 30 καρέ/δευτ.*1 κατά την προβολή)
Εφέ Μινιατούρας: 1280 x 720*2 / 640 x 480*2

Ταινία iFrame: 1280 x 720 (30 καρέ/δευτ.*1)
Άλλα εκτός των παραπάνω: 1920 x 1080 (24 καρέ/δευτ.*3) / 
1280 x 720 (30 καρέ/δευτ.*1) / 640 x 480 (30 καρέ/δευτ.*1)
*1 Η πραγματική ταχύτητα είναι 29,97 καρέ/δευτ.
*2 Λήψη: 6 καρέ/δευτ., 3 καρέ/δευτ., 1,5 καρέ/δευτ. Προβολή: 
30 καρέ/δευτ.*1

*3 Η πραγματική ταχύτητα είναι 23,976 καρέ/δευτ.

Θύρα Επικοινωνίας .................................. Hi-speed USB
Έξοδος HDMI
Έξοδος αναλογικού ήχου (στερεοφωνική)
'Έξοδος αναλογικού βίντεο (NTSC/PAL)

Πρότυπο Άμεσης Εκτύπωσης .................. PictBridge

Πηγή Ρεύματος......................................... Συστοιχία Μπαταριών NB-5L
Τροφοδοτικό CA-DC10 (κατά τη χρήση με το Κιτ 
Τροφοδοτικού AC ACK-DC30)

∆ιαστάσεις (συμβατότητα CIPA) .............. 98,9 x 59,8 x 26,7 χιλ. (3,90 x 2,34 x 1,05")

Βάρος (συμβατότητα CIPA)...................... Περίπου 198 γρ. (6,98 oz.) (συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες 
και η κάρτα μνήμης)
Περίπου 173 γρ. (6,10 oz.) (μόνο το σώμα της μηχανής)
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Συστοιχία Μπαταριών NB-5L
Τύπος........................................................Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική Τάση .....................................3,7 V DC
Ονομαστική Απόδοση ...............................1120 mAh
Κύκλοι Φόρτισης .......................................Περίπου 300 φορές
Θερμοκρασία Λειτουργίας.........................0 – 40 °C (32 – 104 °F)
∆ιαστάσεις.................................................32,0 x 44,9 x 7,9 χιλ. (1,26 x 1,77 x 0,31 ")
Βάρος........................................................Περίπου 25 γρ. (Περίπου 0,88 oz.)

Φορτιστής Μπαταριών CB-2LX/CB-2LXE
Ονομαστική Είσοδος.................................100 V – 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A 

(240 V)
Ονομαστική Έξοδος..................................4,2 V DC, 0,7 A
∆ιάρκεια Φόρτισης ....................................Περίπου 2 ώρες 5 λεπτά (Όταν χρησιμοποιείτε NB-5L)
Ένδειξη Φόρτισης .....................................Φόρτιση: Πορτοκαλί, Πλήρης φόρτιση: Πράσινο
Θερμοκρασία Λειτουργίας.........................0 – 40 °C (32 – 104 °F)
∆ιαστάσεις.................................................57,5 x 81,6 x 21,0 χιλ. (2,26 x 3,21 x 0,83 ")
Βάρος........................................................Περίπου 65 γρ. (Περίπου 2,29 oz.) (CB-2LX)

Περίπου 59 γρ. (Περίπου 2,08 oz.) (CB-2LXE) 
(χωρίς το καλώδιο ρεύματος)

• Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε μεθόδους δοκιμών της Canon.

• Τα χαρακτηριστικά ή η εμφάνιση της μηχανής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
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Αξεσουάρ

Στερεοφωνικό Καλώδιο
AV AVC-DC400ST

Ιμάντας 
Καρπού 

WS-DC11

DIGITAL CAMERA 
Solution Disk

Φορτιστής Μπαταριών 
CB-2LX/CB-2LXE*

Παρέχεται με τη μηχανή

Συσκευή Ανάγνωσης 
Καρτών USB

Windows/Macintosh

Τηλεόραση

Κάρτα Μνήμης

Εκτυπωτές Canon συμβατοί
με το πρότυπο PictBridge

* ∆ιατίθεται επίσης ξεχωριστά στο εμπόριο.

Συστοιχία Μπαταριών
NB-5L 

με Κάλυμμα Ακροδεκτών"

Καλώδιο HDMI  HTC-100

Καλώδιο Επικοινωνίας 
IFC-400PCU*
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Τα παρακάτω αξεσουάρ της μηχανής πωλούνται ξεχωριστά. Ορισμένα αξεσουάρ δεν 
πωλούνται σε ορισμένες περιοχές, ή μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμα.

Συστοιχία Μπαταριών NB-5L

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Φορτιστής Μπαταριών CB-2LX/CB-2LXE

 Φορτιστής για τη Συστοιχία Μπαταριών NB-5L.

Κιτ Τροφοδοτικού AC ACK-DC30

 Το κιτ αυτό σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε τη μηχα-
νή χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενο ρεύμα. Συνι-
στάται για την τροφοδοσία της μηχανής με ρεύμα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη σύνδεση με 
έναν υπολογιστή ή εκτυπωτή. ∆εν μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε τη μπαταρία της 
μηχανής.

Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC2

 Μπορείτε να τοποθετήσετε στη μηχανή αυτό το εξω-
τερικό φλας για να τραβήξετε φωτογραφικά θέματα 
που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μακρινές αποστάσεις και 
τα οποία το ενσωματωμένο φλας της μηχανής δεν 
μπορεί να φωτίσει. Μπορείτε επίσης να χρησιμο-
ποιήσετε το Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC1.

Προαιρετικά Αξεσουάρ

Τροφοδοσία με Ρεύμα

Χρήση των αξεσουάρ στο εξωτερικό

Ο φορτιστής μπαταρίας και το κιτ τροφοδοτικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 100 – 240 V (50/60 Hz).
Εάν το βύσμα δεν είναι κατάλληλο για μια πρίζα ρεύματος, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσμα-
τος (διαθέσιμος στο εμπόριο). Για ταξίδια στο εξωτερικό, μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές ρεύμα-
τος, επειδή θα προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.

Φλας
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Αδιάβροχη Θήκη WP-DC43

 Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θήκη για υποβρύχιες λή-
ψεις σε βάθος έως 40 μέτρα (130' ). Μπορείτε επί-
σης να τη χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φωτογρα-
φιών στη βροχή, στην παραλία ή σε χιονισμένες 
βουνοπλαγιές για σκι.

Βάρος για Αδιάβροχη Θήκη WW-DC1

 Όταν χρησιμοποιείτε την Αδιάβροχη Θήκη για υπο-
βρύχιες λήψεις, τα βάρη κρατούν την μηχανή στο 
νερό και αντισταθμίζουν τις δυνάμεις της άνωσης.

Στερεοφωνικό Καλώδιο AV AVC-DC400ST

 Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για σύνδεση της 
μηχανής σε μια τηλεόραση για τη λήψη και την 
προβολή εικόνων.

Καλώδιο HDMI  HTC-100

 Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε 
τη μηχανή σε μια τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας μέ-
σω της υποδοχής HDMI.

Εκτυπωτές Canon συμβατοί με το πρότυπο 
PictBridge

 Εάν συνδέσετε τη μηχανή σας σε έναν εκτυπωτή 
Canon συμβατό με το πρότυπο PictBridge, μπο-
ρείτε να εκτυπώνετε τις εικόνες σας χωρίς τη χρή-
ση υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πλη-
σιέστερο κατάστημα λιανικής πώλησης της Canon.

Άλλα αξεσουάρ

Εκτυπωτές

Σειρά 
SELPHY

Εκτυπωτές
inkjet

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ της Canon.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο ώστε να αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν χρησιμοποιεί-
ται με γνήσια αξεσουάρ της Canon. Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατυχήματα και/
ή ζημιές (π.χ. πυρκαγιά) μπορεί να προκληθούν σ' αυτό το προϊόν λόγω δυσλειτουργίας μη-γνήσιων 
αξεσουάρ (για παράδειγμα, διαρροή υγρών και/ή έκρηξη συστοιχιών μπαταριών). Παρακαλούμε ση-
μειώστε ότι η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει επισκευές βλαβών και προβλημάτων που οφείλο-
νται στη δυσλειτουργία μη-γνήσιων αξεσουάρ, αν και μπορείτε να ζητήσετε την επισκευή του προϊό-
ντος με δική σας χρέωση.
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Προστασία ..................................................... 148
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Ριπή Υψηλής Ταχύτητας HQ
(Κατάσταση Λήψης) ......................................... 76
Ρυθμίσεις Ήχου ............................................... 44
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Συνεχής Λήψη.................................................. 90

Ριπή Υψηλής Ταχύτητας HQ 
(Κατάσταση Λήψης) ................................. 76
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Ταινίες

Επεξεργασία........................................... 135
Καταστάσεις ........................................... 128
Ποιότητα Εικόνας (Εγγραφόμενα 
Προβολή (Αναπαραγωγή) ........................ 32
Pixels/Ταχύτητα Καρέ) ........................... 133
Χρόνος Λήψης.................................. 31, 133

Ταξίδια στο Εξωτερικό ..................... 16, 181, 227
Ταχύτητα ISO .................................................. 85
Τονισμός Χρώματος (Κατάσταση Λήψης) ....... 68
Τόνοι Σέπια................................................ 65, 91
Τοπίο (Κατάσταση Λήψης) .............................. 60
Τροφοδοσία  Μπαταρία, Κιτ Τροφοδοτικού AC

Υ
Υποβρύχια (Κατάσταση Λήψης) ...................... 61
Υποδοχή .......................... 35, 164, 192, 193, 196
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Φίλτρο ND...................................................... 106
Φλας

Αργός Συγχρονισμός.............................. 106
∆ιόρθωση Έκθεσης Φλας ...................... 107
On ............................................................ 81
Off ............................................................ 50

Φορτιστής Μπαταρίας ............................... 2, 227
Φυλλώματα (Κατάσταση Λήψης)..................... 61
Φωτογράφηση

Αριθμός Λήψεων .......................... 15, 18, 57
Ημερομηνία και Ώρα Λήψης  
Ημερομηνία/Ώρα
Πληροφορίες Λήψης....................... 185, 204
Χρόνος Λήψης.......................................... 31

Φωτογράφηση με τη Χρήση Τηλεόρασης...... 193

Χ
Χαμόγελο (Κατάσταση Λήψης) ........................ 72
Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες .... 154
Χειροκίνητη Εστίαση (Κατάσταση Εστίασης). 102
Χιόνι (Κατάσταση Λήψης) ................................ 62
Χρονικές Ζώνες ............................................. 181
Χρονόμετρο ..................................................... 53
Χρονόμετρο για Βλεφάρισμα
(Κατάσταση Λήψης)......................................... 73
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Αλλαγή του Χρόνου Καθυστέρησης
και του Πλήθους των Λήψεων...................54
Χρονόμετρο για Βλεφάρισμα
(Κατάσταση Λήψης) ..................................73
Χρονόμετρο για Πρόσωπα
(Κατάσταση Λήψης) ..................................74
Χρονόμετρο δύο δευτερολέπτων ..............54

Χρονόμετρο για Πρόσωπα
(Κατάσταση Λήψης) .........................................74

Ψ
Ψηφιακό Ζουμ ..................................................50
Ψηφιακός Μετατροπέας Τηλεφακού ................93

Ω
Tv (Κατάσταση Λήψης) ..................................118

• Η μηχανή αυτή είναι μια ηλεκτρονική συσκευή υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε τυχόν πτώση 
της μηχανής και μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα.

• Μην τοποθετείτε ποτέ τη μηχανή κοντά σε μαγνήτες, κινητήρες ή άλλες συσκευές οι οποίες 
παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η έκθεση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες, ή αλλοίωση των δεδομένων εικόνας.

• Σκουπίστε τυχόν σταγονίδια νερού ή μόρια σκόνης από τη μηχανή ή την οθόνη 
χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα ή ένα καθαριστικό πανάκι για τα γυαλιά. Μην 
τρίβετε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες της μηχανής.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε 
τη μηχανή ή την οθόνη.

• Χρησιμοποιήστε ένα φυσερό για φακούς με βουρτσάκι που διατίθεται στο εμπόριο για ν' 
αφαιρέσετε την σκόνη και τους ρύπους. Για επίμονους ρύπους, επικοινωνήστε με την Τεχνική 
Υπηρεσία της Canon.

• Η απότομη μεταφορά της μηχανής από χώρους με χαμηλή θερμοκρασία σε χώρους με 
υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας (σταγονιδίων νερού) 
στις εξωτερικές ή τις εσωτερικές επιφάνειές της. Για την αποφυγή της συμπύκνωσης 
υγρασίας, τοποθετήστε την μηχανή σε μια αεροστεγή, σφραγιζόμενη πλαστική σακούλα 
και αφήστε την να προσαρμοστεί αργά στις αλλαγές της θερμοκρασίας πριν την αφαιρέ-
σετε από την σακούλα.

• Εάν σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στη μηχανή, διακόψτε αμέσως τη χρήσης της, κα-
θώς εάν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιήσετε μπορεί να προκληθεί βλάβη. Αφαιρέστε τη μπα-
ταρία και την κάρτα μνήμης και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί πλήρως η υγρασία πριν χρη-
σιμοποιήσετε ξανά τη μηχανή.
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Εμπορικά Σήματα
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
• Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδείας 

από τη Microsoft.
• Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά 

σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
• Το λογότυπο iFrame και το σύμβολο iFrame είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Άδεια MPEG-4
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for 
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding 
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to 
provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Η σημείωση εμφανίζεται στα Αγγλικά όπως απαιτείται.
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Αποκήρυξη
• Απαγορεύεται η επανεκτύπωση, η μετάδοση ή η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτη-
σης οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου χωρίς την άδεια της Canon.

• Η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής των περιεχομένων αυτού του 
εγχειριδίου οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που χρησιμοποιούνται σε αυτό 
το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από αυτά του προϊόντος.

• Ανεξαρτήτως με τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Canon δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 
για βλάβες οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένο χειρισμό των προϊόντων.
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	. Óôáìáô×óôå áìÅóùò ôç ÷ñ×óç ôïõ ²ñïúüíôïò åÜí äéá²éóô óåôå üôé ²áñÜãåé êá²íü, ²áñÜîåíç ïóì× × üôé ²áñïõóéÜæåé áóõí×èéóôç óõì²åñéöïñÜ.
	. Ìçí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ïñãáíéêïÆò äéáëÆôåò (ü²ùò ².÷. ïéíü²íåõìá, âåíæßíç, × äéáëõôéêÜ) ãéá ôïí êáèáñéóìü ôçò óõóêåõ×ò.
	. Ôï ²ñïúüí äåí ²ñÅ²åé íá Åñ÷åôáé óå å²áö× ìå íåñü (².÷. èáëáóóéíü íåñü) × Üëëá õãñÜ.
	. Ìçí å²éôñÅ²åôå ôçí åéóñï× õãñ í × ôçí åßóïäï îÅíùí áíôéêåéìÅíùí óôï åóùôåñéêü ôçò ìç÷áí×ò.

	Õ²Üñ÷åé êßíäõíïò çëåêôñï²ëçîßáò × ²õñêáãéÜò.
	ÅÜí êÜ²ïéï õãñü × êÜ²ïéï îÅíï áíôéêåßìåíï Åñèåé óå å²áö× ìå ôï åóùôåñéêü ôçò ìç÷áí×ò, óâ×óôå áìÅóùò ôç ìç÷áí× êáé áöáéñÅóôå ôçí ì²áôáñßá.
	ÅÜí åéó÷ùñ×óåé õãñáóßá óôï öïñôéóô× ì²áôáñßáò, á²ïóõíäÅóôå ôïí á²ü ôçí ²ñßæá êáé êáôü²éí å²éêïéíù- í×óôå ìå ôïí áíôé²ñüóù²ï ôçò ìç÷áí×ò óáò × ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon.
	. °ñçóéìï²ïéåßôå ìüíï ôç óõíéóô ìåíç ì²áôáñßá.
	. Ìçí ôï²ïèåôåßôå ôçí ì²áôáñßá êïíôÜ × ìÅóá óå öëüãåò.
	. Íá á²ïóõíäÅåôå ôï êáë äéï ñåÆìáôïò áíÜ ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóô×ìáôá êáé íá êáèáñßæåôå ôç óêüíç êáé ôïõò ñÆ²ïõò ²ïõ óõóóùñåÆïíôáé óôï öéò, óôçí åîùôåñéê× å²éöÜíåéá ôçò ²ñßæáò êáé óôç ãÆñù ²åñéï÷× ìå óôåãíü Æöáóìá.
	. Ìçí ²éÜíåôå ôï êáë äéï ñåÆìáôïò ìå õãñÜ ÷Åñéá.
	. Ìçí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç óõóêåõ× ìå ôñü²ïõò ïé ï²ïßïé èá Å÷ïõí óáí á²ïôÅëåóìá ôçí õ²Åñâáóç ôùí ïíïìáóôéê í ïñßùí ëåéôïõñãßáò ôùí çëåêôñéê í ²áñï÷ í × ôùí êáëùäßùí óÆíäåóçò. Ìçí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç óõóêåõ× åÜí ôï êáë äéï ñåÆìáôïò × ôï öéò Å÷ïõí ö...
	. ÃñïóÅîôå  óôå ïé áêñïäÅêôåò × ôï âÆóìá íá ìçí Åñèïõí óå å²áö× ìå ñÆ²ïõò × ï²ïéáä×²ïôå ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá (².÷. óõíäåô×ñåò × êëåéäéÜ).

	Ç ì²áôáñßá ì²ïñåß íá åêñáãåß ç íá ²áñïõóéÜóåé äéáññï× ìå á²ïôÅëåóìá ôçí ²ñüêëçóç çëåêôñï²ëçîßáò × ²õñêáãéÜò. Áõôü ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé ôñáõìáôéóìïÆò êáé âëÜâåò óôï ²åñéâÜëëïí. ÅÜí äéáññåÆóïõí õãñÜ á²ü ìéá ì²áôáñßá êáé ôá ïîÅá Åñèïõí óå å²áö× ...
	. Óâ×íåôå ôç öùôïãñáöéê× ìç÷áí× óå ìÅñç ü²ïõ ç ÷ñ×óç ôçò á²áãïñåÆåôáé.

	Ôá çëåêôñïìáãíçôéêÜ êÆìáôá ²ïõ ²áñÜãïíôáé á²ü ôç ìç÷áí× ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóïõí ²áñåìâïëÅò óôç ëåéôïõñãßá çëåêôñïíéê í ïñãÜíùí êáé Üëëùí óõóêåõ í. Íá åßóôå éäéáßôåñá ²ñïóåêôéêïß êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôçò ìç÷áí×ò óå ìÅñç ü²ïõ ç ÷ñ×óç çëåêôñïíéê í óõóêåõ...
	. Ìçí áíá²áñÜãåôå ôá ²áñå÷üìåíá CD-ROM óå óõóêåõÅò áíá²áñáãùã×ò CD ïé ï²ïßåò äåí õ²ïóôçñßæïõí CD-ROM äåäïìÅíùí.

	Ç áêñüáóç ôùí äõíáô í ×÷ùí ïé ï²ïßïé ²áñÜãïíôáé êáôÜ ôçí áíá²áñáãùã× åíüò CD-ROM óå óõóêåõ× áíá²áñáãùã×ò CD ×÷ïõ (óõóêåõ× áíá²áñáãùã×ò ìïõóéê×ò) ìå ôç ÷ñ×óç áêïõóôéê í ì²ïñåß íá ²ñïêá- ëÅóåé á² ëåéá ôçò áêï×ò. Å²é²ëÅïí, ì²ïñåß´íá ²ñïêëçèåß âë...
	. ¹ôáí êñáôÜôå ôç ìç÷áí× á²ü ôïí éìÜíôá, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ñïóåêôéêïß  óôå íá ìçí ôçí ÷ôõ²Üôå, íá ìçí ôçí õ²ïâÜëåôå óå éó÷õñÜ ÷ôõ²×ìáôá × êñáäáóìïÆò êáé íá ìçí å²éôñÅ²åôå íá ²éáóôåß óå Üëëá áíôéêåßìåíá.
	. ÃñïóÅîôå íá ìçí ÷ôõ²×óåôå × ó²ñ îåôå ìå äÆíáìç ôï öáêü.

	Ì²ïñåß íá ôñáõìáôéóôåßôå × íá ²ñïêáëÅóåôå âëÜâåò óôç ìç÷áí×.
	. ÃñïóÅîôå  óôå íá ìçí õ²ïâÜëåôå ôçí ïèüíç óå éó÷õñÜ ÷ôõ²×ìáôá.

	ÅÜí ç ïèüíç ñáãßóåé, ì²ïñåß íá ²ñïêëçèïÆí ôñáõìáôéóìïß á²ü ôá èñáÆóìáôá.
	. ÊáôÜ ôç ÷ñ×óç ôïõ öëáò, ²ñïóÅîôå  óôå íá ìçí ôï êáëÆ²ôåôå ìå ôá äÜ÷ôõëá × ôá ñïÆ÷á óáò.

	Áõôü ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé åãêáÆìáôá × âëÜâç óôï öëáò.
	. Á²ïöÆãåôå ôç ÷ñ×óç, ôçí ôï²ïèÅôçóç × ôçí á²ïè×êåõóç ôïõ ²ñïúüíôïò óôïõò ²áñáêÜôù ÷ ñïõò:
	- ° ñïé åêôåèåéìÅíïé óå éó÷õñü çëéáêü öùò
	- ° ñïé åêôåèåéìÅíïé óå èåñìïêñáóßåò ²Üíù á²ü 40 ˚C (104 ˚F)
	- Ãåñéï÷Åò ìå õãñáóßá × óêüíç


	Ì²ïñåß íá ²ñïêëçèåß äéáññï× õãñ í, õ²åñèÅñìáíóç × Åêñçîç ôçò ì²áôáñßáò, ìå á²ïôÅëåóìá íá ²ñï- êëçèåß çëåêôñï²ëçîßá, ²õñêáãéÜ, åãêáÆìáôá × Üëëïé ôñáõìáôéóìïß.
	Ïé õøçëÅò èåñìïêñáóßåò ì²ïñåß å²ßóçò íá ²ñïêáëÅóïõí ôçí ²áñáìüñöùóç ôïõ ²åñéâë×ìáôïò ôçò ìç÷á- í×ò × ôïõ öïñôéóô× ôçò ì²áôáñßáò.
	. Ôá åöÅ åíáëëáã×ò åéêüíùí ôçò äéáäï÷éê×ò ²ñïâïë×ò ßóùò ²ñïêáëÅóïõí äõóöïñßá óå ²áñáôå- ôáìÅíç èÅáóç.
	. ÃñïóÅ÷åôå  óôå íá ìç "ìáãê óåôå" ôï äÜêôõëü óáò üôáí êëåßíåôå ôï öëáò.

	Õ²Üñ÷åé êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïÆ.
	. Ìçí óôñÅöåôå ôç ìç÷áí× êáôåõèåßáí ²ñïò éó÷õñÅò öùôåéíÅò ²çãÅò (ü²ùò ².÷. ²ñïò ôïí ×ëéï ìéá çëéüëïõóôç çìÅñá).

	ÅÜí ôï êÜíåôå ì²ïñåß íá ²ñïêëçèåß âëÜâç óôïí áéóèçô×ñá åéêüíáò.
	. ¹ôáí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ìç÷áí× óôçí ²áñáëßá × óå êÜ²ïéï ìÅñïò ìå äõíáôïÆò áíÅìïõò, ²ñïóÅîôå íá ìçí åéó÷ùñ×óïõí óùìáôßäéá óêüíçò × Üììïõ óôï åóùôåñéêü ôçò.
	. Ìçí ²éÅæåôå ôï öëáò ²ñïò ôá êÜôù × ²ñïó²áè×óåôå íá ôï áíáóçê óåôå.

	Ì²ïñåß íá ²ñïêëçèïÆí âëÜâåò óôï ²ñïúüí.
	. Óå êáíïíéê× ÷ñ×óç ßóùò ²áñáôçñçèåß ìéêñ× ²ïóüôçôá êá²íïÆ íá åê²Åì²åôáé á²ü ôï öëáò.

	Áõôü ïöåßëåôáé óôçí õøçë× Åíôáóç ôçò ëÜìøçò ôïõ öëáò êáé óå ²ñïóêïëëçìÅíá îÅíá óùìáôßäéá óôï ôæÜìé ôçò ìïíÜäáò. °ñçóéìï²ïéåßóôå Åíá óôéê ìå âáìâÜêé ãéá íá á²ïìáêñÆíåôå ñÆ²ïõò, óêüíç × îÅíá óùìáôßäéá á²ü ôï öëáò  óôå íá á²ïôñÅøåôå ôçí áíÜ²ôõîç...
	. ÁöáéñÅóôå êáé á²ïèçêåÆóôå ôçí ì²áôáñßá üôáí äåí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ìç÷áí×.

	ÅÜí ç ì²áôáñßá ìåßíåé ìÅóá óôç ìç÷áí×, ì²ïñåß íá ²ñïêëçèïÆí öèïñÅò × âëÜâåò á²ü ôõ÷üí äéáññï× õãñ í ôçò ì²áôáñßáò.
	. Ãñéí á²ïññßøåôå ôçí ì²áôáñßá, êáëÆøôå ôïõò áêñïäÅêôåò ôçò ìå ìïíùôéê× ôáéíßá × Üëëï ìïíù- ôéêü õëéêü.

	Ç å²áö× ìå ôá ìåôáëëéêÜ ìÅñç Üëëùí áíôéêåéìÅíùí ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé ²õñêáãéÜ × Åêñçîç.
	. Á²ïóõíäÅóôå ôï öïñôéóô× ì²áôáñßáò á²ü ôçí ²ñßæá ñåÆìáôïò áöïÆ ïëïêëçñùèåß ç öüñôéóç ôçò ì²áôáñßáò, × üôáí äåí ôïí ÷ñçóéìï²ïéåßôå.
	. Ìçí êáëÆ²ôåôå ôï öïñôéóô× ìå êáíÅíá áíôéêåßìåíï (².÷. õöÜóìáôá) êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò öüñôéóçò ìéáò ì²áôáñßáò.

	ÅÜí áö×óåôå ôç óõóêåõ× óõíäåäåìÅíç ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ì²ïñåß íá õ²åñèåñìáíèåß êáé íá ²áñáìïñöùèåß, ìå á²ïôÅëåóìá ôçí åêä×ëùóç ²õñêáãéÜò.
	. Ìçí ôï²ïèåôåßôå ôçí ì²áôáñßá êïíôÜ óå êáôïéêßäéá æ á.

	ÅÜí ôá æ á äáãê óïõí ôçí ì²áôáñßá, õ²Üñ÷åé êßíäõíïò äéáññï×ò õãñ í, õ²åñèÅñìáíóçò × Åêñçîçò ìå á²ïôÅëåóìá íá ²ñïêëçèåß ²õñêáãéÜ × âëÜâç.
	. Ìçí êÜèåóôå Å÷ïíôáò ôç ìç÷áí× óôçí ôóÅ²ç óáò.

	ÅÜí ôï êÜíåôå, ì²ïñåß íá ²ñïêëçèåß âëÜâç óôçí ïèüíç.
	. ¹ôáí ôï²ïèåôåßôå ôç ìç÷áí× óôçí ôóÜíôá óáò, âåâáéùèåßôå üôé ç LCD ïèüíç äåí Åñ÷åôáé óå å²áö× ìå óêëçñÜ áíôéêåßìåíá.
	. Ìç óõíäÅåôå óêëçñÜ áíôéêåßìåíá óôç ìç÷áí×.

	ÅÜí ôï êÜíåôå, ì²ïñåß íá ²ñïêëçèåß âëÜâç óôçí ïèüíç.
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	Îåêéí íôáò
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôç äéáäéêáóßá ²ñïåôïéìáóßáò ãéá ôç ë×øç åéêüíùí, ãéá ôç ë×øç óå êáôÜóôáóç A, êáè ò å²ßóçò êáé ôïí ôñü²ï ²ñïâïë×ò êáé äéá- ãñáö×ò ôùí åéêüíùí ²ïõ ôñáâ×îáôå. Ôï ôåëåõôáßï êïììÜôé áõôïÆ ôïõ êåöáëáßïõ ²åñéãñÜöåé ôçí äé...
	Ôï²ïèÅôçóç ôïõ ÉìÜíôá/ÊñÜôçìá ôçò Ìç÷áí×ò
	. ÓõíäÅóôå ôïí éìÜíôá ²ïõ ²åñéëáìâÜíåôáé óôç óõóêåõáóßá êáé ôõëßîôå ôïí ãÆñù á²ü ôïí êáñ²ü óáò ãéá íá á²ïöÆãåôå ôõ÷üí ²ô óç ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôçò. Ï éìÜíôáò ì²ïñåß å²ßóçò íá ôï²ïèåôçèåß óôçí áñéóôåñ× ²ëåõñÜ ôçò ìç÷áí×ò.
	. Êñáô íôáò óôáèåñÜ ôç ìç÷áí× á²ü ôá ²ëÜãéá, ²éÅóôå ôïõò âñá÷ßïíåò óôï ó ìá óáò êá- ôÜ ôç öùôïãñÜöçóç. Âåâáéùèåßôå üôé ôá äÜ÷ôõëÜ óáò äåí åì²ïäßæïõí ôï öëáò üôáí åßíáé óçêùìÅíï.


	ÉìÜíôáò

	Öüñôéóç ôçò Ì²áôáñßáò
	Ãéá ôç öüñôéóç ôçò ì²áôáñßáò èá ²ñÅ²åé íá ÷ñçóéìï²ïéåßôå ìüíï ôï öïñôéóô× ²ïõ ²åñéëáìâÜíåôáé óôç óõóêåõáóßá. Ç ì²áôáñßá äåí åßíáé öïñôéóìÅíç êáôÜ ôç óôéãì× ôçò áãïñÜò. Âåâáéùèåßôå üôé ôçí Å÷åôå öïñôßóåé.
	CB-2LX
	Ãéá íá ²ñïóôáôÅøåôå ôçí ì²áôáñßá êáé íá ²áñáôåßíåôå ôç äéÜñêåéá æù×ò ôçò, ìçí ôçí öïñôßæåôå ãéá ²åñéóóüôåñåò á²ü 24  ñåò óõíå÷ ò.

	Áñéèìüò Åöéêô í Ë×øåùí/°ñüíïé Ë×øçò êáé Áíá²áñáãùã×ò
	Ãåñß²ïõ 200
	Ãåñß²ïõ 40 ëå²ôÜ
	Ãåñß²ïõ 1  ñá êáé 10 ëå²ôÜ
	Ãåñß²ïõ 4  ñåò
	. Óå ïñéóìÅíåò óõíè×êåò ë×øçò, ôï ²ë×èïò ôùí åöéêô í ë×øåùí êáé ç äéÜñêåéá ë×øçò åíäÅ÷åôáé íá åßíáé ìéêñüôåñá á²ü áõôÜ ²ïõ áíáöÅñïíôáé ²áñá²Üíù.
	¸íäåéîç Öüñôéóçò Ì²áôáñßáò
	Óôçí ïèüíç èá åìöáíéóôåß Åíá åéêïíßäéï × ì×íõìá ôï ï²ïßï èá õ²ïäåéêíÆåé ôçí êáôÜóôáóç öüñôéóçò ôçò ì²áôáñßáò.
	Å²áñê ò öïñôéóìÅíç ì²áôáñßá.
	Åëáöñ ò åêöïñôéóìÅíç, áëëÜ å²áñê×ò.
	(Áíáâïóâ×íåé ìå êüêêéíï ÷ñ ìá)
	Ó÷åäüí åêöïñôéóìÅíç. Öïñôßóôå ôçí ì²áôáñßá.



	“ÁëëÜîôåÓõóôïé÷ßáÌ²áôáñé í”
	ÅêöïñôéóìÅíç. Öïñôßóôå ôçí ì²áôáñßá.
	. Ç ì²áôáñßá ²áñïõóéÜóåé äéüãêùóç;
	. ÅÜí ç ì²áôáñßá åêöïñôßæåôáé ãñ×ãïñá áêüìá êáé ìåôÜ á²ü ²ë×ñç öüñôéóç;
	. Èá ²ñÅ²åé íá öïñôßæåôå ôçí ì²áôáñßá ôçí çìÅñá ²ïõ èÅëåôå íá ôçí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå, × á²ü ôçí ²ñïçãïÆìåíç.
	. Á²ïè×êåõóç ôçò ì²áôáñßáò ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôïí öïñôéóô× ôçò ì²áôáñßáò óôï åîùôåñéêü.


	ÓõìâáôÅò ÊÜñôåò Ìí×ìçò (ÃñïáéñåôéêÅò)
	Ïé ²áñáêÜôù êÜñôåò ìí×ìçò ì²ïñïÆí íá ÷ñçóéìï²ïéçèïÆí ÷ùñßò ²åñéïñéóìïÆò óôéò äõíáôüôçôÅò ôïõò.
	. ÊÜñôåò ìí×ìçò SD*
	. ÊÜñôåò ìí×ìçò SDHC*
	. ÊÜñôåò ìí×ìçò SDXC*
	. ÊÜñôåò Eye-Fi
	* Áõô× ç êÜñôá ìí×ìçò óõììïñö íåôáé ìå ôá ²ñüôõ²á SD. ÏñéóìÅíåò êÜñôåò ìí×ìçò ì²ïñåß íá ìç ëåéôïõñãïÆí óùóôÜ, áíÜëïãá ìå ôïí êáôáóêåõáóô× ôçò êÜñôáò ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéåßôáé.
	ÁíÜëïãá ìå ôçí Åêäïóç ôïõ ëåéôïõñãéêïÆ óõóô×ìáôïò ôïõ õ²ïëïãéóô× óáò, ïé êÜñôåò ìí×ìçò SDXC ì²ïñåß íá ìçí áíáãíùñßæïíôáé, áêüìá êáé êáôÜ ôç ÷ñ×óç ìéáò óõóêåõ×ò áíÜãíùóçò êáñô í ìí×ìçò ²ïõ äéáôßèåôáé óôï åì²üñéï. ÅëÅãîôå åê ôùí ²ñïôÅñùí ãéá íá...


	ÊÜñôåò Eye-Fi
	Ç õ²ïóô×ñéîç ôùí ëåéôïõñãé í ôçò êÜñôáò Eye-Fi á²ü áõôü ôï ²ñïúüí äåí åßíáé åããõçìÅíç (óõì²åñéëáìâÜíåôáé ç áóÆñìáôç ìåôáöïñÜ). Óôçí ²åñß²ôùóç åìöÜíéóçò ²ñïâë×ìáôïò ìå ìéá êÜñôá Eye-Fi, å²éêïéíùí×óôå ìå ôïí êáôáóêåõáóô× ôçò êÜñôáò.
	Óçìåé óôå å²ßóçò üôé ãéá ôç ÷ñ×óç ôùí êáñô í Eye-Fi óå ²ïëëÅò ÷ ñåò × ²åñéï÷Åò á²áéôåß- ôáé Åãêñéóç. Ç ÷ñ×óç ôçò êÜñôáò ÷ùñßò Åãêñéóç á²áãïñåÆåôáé. Óôçí ²åñß²ôùóç êáôÜ ôçí ï²ïßá äåí åßíáé óáöÅò åÜí ç êÜñôá Å÷åé åãêñéèåß ãéá ÷ñ×óç óå ìéá ²åñéï...


	Åéóáãùã×ò ôçò Ì²áôáñßáò êáé ôçò ÊÜñôáò Ìí×ìçò
	ÅéóÜãåôå ôçí ²áñå÷üìåíç ì²áôáñßá êáé ìéá êÜñôá ìí×ìçò óôç ìç÷áí× (²ñïáéñåôéê×).
	ÁêñïäÅêôåò
	ÁêñïäÅêôåò
	ÅÜí ôï êïõì²ß ²ñïóôáóßáò á²ü åããñáö× âñßóêåôáé óôç èÅóç êëåéä ìáôïò, óôçí ïèüíç èá åìöáíéóôåß ôï ì×íõìá [ÊëåéäùìÅíç êÜñôá ìí×ìçò] êáé äåí èá Å÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ôñáâ×îåôå × íá äéáãñÜøåôå åéêüíåò.
	Áöáßñåóç ôçò ì²áôáñßáò êáé ôçò êÜñôáò ìí×ìçò
	Ãë×èïò Ë×øåùí áíÜ ÊÜñôá Ìí×ìçò


	4 GB
	16 GB
	Ãåñß²ïõ 1231
	Ãåñß²ïõ 5042
	. Ïé ôéìÅò âáóßæïíôáé óôç ÷ñ×óç ìç÷áí×ò ìå åíåñãÅò ôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ñõèìßóåéò.
	. Ôï ²ë×èïò ôùí äéáèÅóéìùí ë×øåùí äéáöÅñåé áíÜëïãá ìå ôéò ñõèìßóåéò ôçò ìç÷áí×ò, ôï èÅìá êáé ôçí êÜñôá ìí×ìçò ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéåßôáé.
	Ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå ôï ²ë×èïò ôùí äéáèÅóéìùí ë×øåùí üôáí ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå ìéá ÊáôÜóôáóç Ë×øçò (ó. 25).


	Êáèïñéóìüò ôçò Çìåñïìçíßáò êáé ôçò ¿ñáò
	Ç ïèüíç ñõèìßóåùí Çìåñïìçíßáò/¿ñáò åìöáíßæåôáé üôáí áíÜâåôå ãéá ²ñ ôç öïñÜ ôç ìç÷á- í×. Êáèïñßóôå áõôÅò ôéò ñõèìßóåéò, êáè ò ç çìåñïìçíßá êáé ç  ñá ²ïõ êáôáãñÜöïíôáé óôéò åéêüíåò óáò âáóßæïíôáé óå áõôÅò.
	Êáèïñßóôå ôç óùóô× çìåñïìçíßá êáé  ñá. ÅÜí äåí Å÷åôå êáèïñßóåé ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá êáé ôçí ôï²éê× æ íç  ñáò, ç ïèüíç Çìåñïìçíßá/¿ñá èá åìöáíßæåôáé êÜèå öïñÜ ²ïõ áíÜâåôå ôç ìç÷áí×.
	ÅÜí å²éëÅîåôå óôï Â×ìá 2 ôçò ó. 19 êáé ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá op × ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá 7 ãéá íá å²éëÅîåôå , èá êáèïñßóåôå ôç èåñéí×  ñá (1  ñá ì²ñïóôÜ).

	Áëëáã× Çìåñïìçíßáò êáé ¿ñáò
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ôñÅ÷ïõóåò ñõèìßóåéò ãéá ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá.
	. Ç ìç÷áí× äéáèÅôåé åíóùìáôùìÅíç ì²áôáñßá çìåñïìçíßáò/ ñáò (åöåäñéê× ì²áôáñßá) ²ïõ å²éôñÅ²åé ôç äéáô×ñçóç ôùí ñõèìßóåùí çìåñïìçíßáò êáé  ñáò óôç ìí×ìç ²åñß²ïõ 3 åâäïìÜ- äåò áöïÆ áöáéñÅóåôå ôç óõóôïé÷ßá ì²áôáñé í.
	. ÅÜí åéóÜãåôå ìéá öïñôéóìÅíç ì²áôáñßá óôç ìç÷áí× × ôç óõíäÅóåôå óå Åíá êéô ôñïöïäïôéêïÆ (²ñïáéñåôéêü, ó. 227) ì²ïñåßôå íá öïñôßóåôå ôç ì²áôáñßá çìåñïìçíßáò/ ñáò óå 4 ²åñß²ïõ  ñåò áêüìá êáé áí ç ìç÷áí× åßíáé á²åíåñãï²ïéçìÅíç.
	. ÅÜí ç ì²áôáñßá çìåñïìçíßáò/ ñáò åêöïñôéóôåß ²ë×ñùò, ç ïèüíç Çìåñïìçíßá/¿ñá èá åìöá- íéóôåß ôçí å²üìåíç öïñÜ ²ïõ èá åíåñãï²ïé×óåôå ôç ìç÷áí×. Áêïëïõè×óôå ôéò äéáäéêáóßåò ôùí âçìÜôùí óôç ó. 19 ãéá íá êáèïñßóôå ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá.
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá åíçìåñ óåôå áõôüìáôá ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá ìå ôç ëåéôïõñãßá GPS (ó. 115).



	ÑÆèìéóç ôçò Ãë óóáò ãéá ôçí Ïèüíç
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç ãë óóá ôùí åíäåßîåùí óôçí ïèüíç.
	Ôï ñïëüé èá åìöáíéóôåß åÜí ²áñåìâëçèåß Åíá ó÷åôéêÜ ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá á²ü ôç óôéãì× ²ïõ ²áô×óá- ôå ôï ²ë×êôñï m ìÅ÷ñé ôç óôéãì× ²ïõ èá ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n óôï â×ìá 2. ÅÜí åìöáíéóôåß ôï ñïëüé, ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï m ãéá íá ôï åîáöáíßóåôå ...
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá áëëÜîåôå ôç ãë óóá ôùí åíäåßîåùí ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [Ãë óóá] óôçí êáñôÅëá 3.


	Äéáìüñöùóç Êáñô í Ìí×ìçò
	Ãñéí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ìéá íÅá êÜñôá ìí×ìçò × ìéá êÜñôá ìí×ìçò ç ï²ïßá Å÷åé äéáìïñöùèåß ìå Üëëåò óõóêåõÅò, èá ²ñÅ²åé íá ôç äéáìïñö óåôå ìå áõô×í ôç ìç÷áí×.
	Ç äéáìüñöùóç (áñ÷éêï²ïßçóç) ôçò êÜñôáò ìí×ìçò äéáãñÜöåé üëá ôá äåäïìÅíá ôçò êÜñôáò. Å²åéä× äåí åßíáé äõíáô× ç áíÜêôçóç ôùí äåäïìÅíùí ²ïõ Å÷åôå äéáãñÜøåé, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ïëÆ ²ñïóåêôéêïß ²ñéí åêôåëÅóåôå äéáìüñöùóç ôçò êÜñôáò ìí×ìçò.
	Ãñéí äéáìïñö óåôå ìéá êÜñôá Eye-Fi (ó. 197), âåâáéùèåßôå üôé Å÷åôå åãêáôáóô×óåé ôï ëïãé- óìéêü ²ïõ ²åñéÅ÷åôáé óôçí êÜñôá óå Åíáí õ²ïëïãéóô×.
	Ç äéáìüñöùóç × ç äéáãñáö× ôùí äåäïìÅíùí ìéáò êÜñôáò ìí×ìçò áëëÜæåé á²ë ò ôéò ²ëçñïöïñßåò äéá÷åßñéóçò áñ÷åßùí ôçò êÜñôáò êáé äåí äéáóöáëßæåé ôçí ²ë×ñç äéáãñáö× ôïõ ²åñéå÷ïìÅíïõ ôçò. Èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ñïóåêôéêïß üôáí ìåôáöÅñåôå × ²åôÜôå ìéá ê...
	. Ç óõíïëéê× ÷ùñçôéêüôçôá ôçò êÜñôáò ìí×ìçò ²ïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç äéáìüñöùóçò ì²ïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñç á²ü áõô×í ²ïõ õ²ïäåéêíÆåôáé óôçí êÜñôá ìí×ìçò.
	. ÅêôåëÅóôå ôç äéáäéêáóßá ²ë×ñïõò äéáìüñöùóçò (ó. 177) ôçò êÜñôáò ìí×ìçò üôáí ç ìç÷áí× äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, üôáí ç ôá÷Æôçôá åããñáö×ò/áíÜãíùóçò ìéáò êÜñôáò ìí×ìçò × ôçò óõíå- ÷ïÆò ë×øçò ìåéùèïÆí × üôáí ç åããñáö× ôáéíßáò äéáêü²ôåôáé îáöíéêÜ.



	ÃÜôçìá ôïõ Êïõì²éïÆ ôïõ Êëåßóôñïõ
	Ãéá íá ôñáâ×îåôå åéêüíåò óôéò ï²ïßåò Å÷åé å²éôåõ÷èåß åóôßáóç, ²áô×óôå ²ñ ôá ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ åëáöñÜ (Åùò ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ) ãéá íá åóôéÜóåôå êáé êáôü²éí ²áô×óôå ²ë×ñùò ãéá íá ²ñáãìáôï²ïé×óåôå ôç ë×øç.
	. Å²åéä× ï ÷ñüíïò ²ïõ á²áéôåßôáé ãéá ôç ë×øç äéáöÅñåé áíÜëïãá ìå ôïí ôÆ²ï ôçò óêçí×ò ²ïõ èÅëåôå íá êáôáãñÜøåôå, ç äéÜñêåéá ôïõ ×÷ïõ ôïõ êëåßóôñïõ äéáöïñï²ïéåßôáé áíáëüãùò.
	. ÅÜí ìåôáêéíçèåß ç ìç÷áí× × ôï èÅìá óáò åí  áêïÆãåôáé ï ×÷ïò ôïõ êëåßóôñïõ, ç êáôáãåãñáì- ìÅíç åéêüíá ì²ïñåß íá åßíáé èïë×.
	ÅÜí ²ñáãìáôï²ïé×óåôå ôç ë×øç ÷ùñßò íá ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, åßíáé ²éèáíüí íá ìçí Å÷åé å²éôåõ÷èåß åóôßáóç óôçí åéêüíá ²ïõ èá ôñáâ×îåôå.


	Ë×øç Öùôïãñáöé í (¸îõ²íç Áõôüìáôç ÊáôÜóôáóç)
	Êáè ò ç ìç÷áí× Å÷åé ôç äõíáôüôçôá íá êáèïñßóåé ôï èÅìá êáé ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ì²ïñåßôå íá ôçí áö×óåôå íá å²éëÅîåé áõôüìáôá ôéò âÅëôéóôåò ñõèìßóåéò ãéá ôç óêçí× êáé á²ëÜ íá êáôá- ãñÜøåôå ôçí åéêüíá.
	¹ôáí áíÜøåé ôï öëáò, ç éóïññï²ßá ëåõêïÆ ôïõ êÆñéïõ èÅìáôïò êáé ôï öüíôï èá ²ñïóáñìï- óôïÆí áõôüìáôá ãéá ôçí å²ßôåõîç ôïõ êáëÆôåñïõ äõíáôïÆ ÷ñ ìáôïò (Éóïññï²ßá ËåõêïÆ Ãïëëá²ë í ²åñéï÷ í).
	ÅÆñïò Åóôßáóçò (êáôÜ ²ñïóÅããéóç)

	Ãëáßóéï AF
	. Ôá ÷ñ ìáôá êáé ç öùôåéíüôçôá ôùí åéêüíùí äåí åßíáé ôá áíáìåíüìåíá;
	. Åìöáíßæïíôáé ²ëáßóéá ëåõêïÆ êáé ãêñé ÷ñ ìáôïò üôáí óôñÅöåôå ôç ìç÷áí× ²ñïò Åíá èÅìá;
	. Äåí åìöáíßæåôáé ²ëáßóéï óôï èÅìá ²ïõ èÅëåôå íá öùôïãñáö×óåôå;
	. Ç ìç÷áí× åìöáíßæåé Åíá ì²ëå ²ëáßóéï üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ;
	. Ôé ãßíåôáé åÜí åìöáíéóôåß Åíá åéêïíßäéï íá áíáâïóâ×íåé;
	. Äåí áíá²áñÜãåôáé êáíÅíáò ×÷ïò á²ü ôç ìç÷áí×;
	. Ç åéêüíá åìöáíßæåôáé óêïôåéí× áêüìá êáé üôáí áíÜâåé ôï öëáò êáôÜ ôç ë×øç;
	. Ç ìç÷áí× ²áñÜãåé Åíá ç÷çôéêü ó×ìá üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ;
	. Ç ëõ÷íßá áíÜâåé üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ;
	. Ôï åéêïíßäéï h áíáâïóâ×íåé üôáí ²ñïó²áèåßôå íá ôñáâ×îåôå ìéá öùôïãñáößá;
	. Åìöáíßæåôáé ç Åíäåéîç “ËÜèïò èÅóçò öëáò. Óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ôï ì×íõìá "Å²á- íåêêßíçóç ìç÷áí×ò”.
	Óôçí ïèüíç èá åìöáíéóôåß ôï åéêïíßäéï ôçò êáèïñéóìÅíçò óêçí×ò êáé ôï åéêïíßäéï ôçò êáôÜóôáóçò IS. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôá åéêïíßäéá ²ïõ åìöáíßæïíôáé, áíáôñÅîôå óôçí åíüôçôá “Åéêïíßäéá Óêçí í" (ó. 206) êáé “ÊáôÜóôáóç IS” (ó. 207).
	ÁöïÆ ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï o êáé åìöáíßóåôå ôçí Åíäåéîç , óôñÅøôå ôç ìç÷áí× Åôóé ç Åíäåéîç íá âñßóêåôáé óôï èÅìá ²ïõ èÅëåôå íá åóôéÜóåôå. Êñáô×óôå ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ ãéá íá åìöáíßóåôå Åíá ì²ëå ²ëáßó...


	Ãñïâïë× Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ ôñáâ×îáôå óôçí ïèüíç.
	ÅÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ åí  ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò, èá ìåôáâåßôå óå êáôÜóôáóç ë×øçò.


	Äéáãñáö× Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå êáé íá äéáãñÜøåôå åéêüíåò ìåìïíùìÅíá. Óçìåé óôå üôé ïé åéêüíåò ²ïõ äéáãñÜöåôå äåí ì²ïñïÆí íá áíáêôçèïÆí. Ãéá ôï ëüãï áõôü, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ïëÆ ²ñïóå- êôéêïß ²ñéí äéáãñÜøåôå ìéá åéêüíá.

	Ë×øç Ôáéíé í
	Ç êÜìåñá êáèïñßæåé ôï èÅìá êáé ôéò óõíè×êåò ë×øçò êáé å²éëÅãåé ôéò êáëÆôåñåò ñõèìßóåéò ãéá ôç óêçí×. Ï ×÷ïò èá åããñáöåß óôåñåïöùíéêÜ.
	°ñüíïò ²ïõ Á²ïìÅíåé
	ÄéÜñêåéá
	Ìéêñüöùíá
	ÅÜí ìåôáêéí×óåôå ôï ìç÷áíéóìü ôïõ æïõì êáôÜ ôç ë×øç, ï óõíôåëåóô×ò ìåãÅèõíóçò ôïõ èÅìáôïò áõîÜíåôáé × ìåé íåôáé. Ùóôüóï, ïé ×÷ïé ëåéôïõñãßáò èá êáôáãñáöïÆí.
	Å²ßóçò, äåí ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôïí äáêôÆëéï ãéá íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá æïõì.
	. ¹ôáí ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò âñßóêåôáé óôç èÅóç A, óôçí ïèüíç èá åìöáíéóôåß ôï åéêïíß- äéï ôçò êáèïñéóìÅíçò óêçí×ò (ó. 206). Ùóôüóï, ôá åéêïíßäéá ôùí èåìÜôùí êáôÜ ôçí êßíçóç äåí èá åìöáíéóôïÆí. Óå ïñéóìÅíåò ²åñé²ô óåéò, ôï åéêïíßäéï ²ïõ åìöá...
	. ÅÜí áëëÜîåôå ôï êÜäñï êáôÜ ôç ë×øç êáé ç éóïññï²ßá ëåõêïÆ äåí åßíáé éêáíï²ïéçôéê×, ²áô×- óôå ôï ²ë×êôñï ë×øçò ôáéíßáò ãéá íá óôáìáô×óåôå ôçí åããñáö× êáé óôç óõíÅ÷åéá îåêéí×óôå îáíÜ ôç ë×øç (ìüíï üôáí ç ñÆèìéóç ²ïéüôçôáò ôçò åéêüíáò Å÷åé ôåè...
	. Åßíáé äõíáôüí íá ²ñáãìáôï²ïé×óåôå ë×øç âßíôåï ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï ôçò ôáéíßáò áêüìç êáé åÜí ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò äåí Å÷åé ñõèìéóôåß óôç èÅóç A (ó. 127).
	. ¹ôáí ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò âñßóêåôáé óôç èÅóç E, ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôç ë×øç ôáéíßáò (ó. 127).

	°ñüíïò Ë×øçò

	4 GB
	16 GB
	Ãåñß²ïõ 14 ëå²ôÜ 34 äåõô.
	Ãåñß²ïõ 59 ëå²ôÜ 40 äåõô.
	. Ïé ÷ñüíïé ë×øçò âáóßæïíôáé óôç ÷ñ×óç ôçò ìç÷áí×ò ìå åíåñãÅò ôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ñõèìßóåéò.
	. Ç ìÅãéóôç äéÜñêåéá êëé² ôáéíßáò åßíáé ²åñß²ïõ 29 ëå²ôÜ êáé 59 äåõô.
	. Ìå ïñéóìÅíåò êÜñôåò ìí×ìçò, ç åããñáö× ì²ïñåß å²ßóçò íá óôáìáô×óåé áêüìç êé åÜí äåí öôÜóåé óôç ìÅãéóôç äéÜñêåéá ôïõ êëé². ÓõíéóôÜôáé ç ÷ñ×óç êáñô í ìí×ìçò SD Speed Class 6 × õøçëüôåñçò êëÜóçò.


	Ãñïâïë× Ôáéíé í
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå ôéò ôáéíßåò ²ïõ ôñáâ×îáôå óôçí ïèüíç.
	Åãêáôáóô×óôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü (ó. 34).
	. ¹ôáí ²áñáêïëïõèåßôå ìßá ôáéíßá á²ü Åíáí õ²ïëïãéóô×, ïñéóìÅíá êáñÅ ì²ïñåß íá ìçí åìöáíß- æïíôáé, ç ²ñïâïë× ì²ïñåß íá ²áñïõóéÜæåé ²ñïâë×ìáôá êáé ç áíá²áñáãùã× ôïõ ×÷ïõ ì²ïñåß íá äéáêü²ôåôáé á²üôïìá, áíÜëïãá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ õ²ïëïãéóô×. ...



	ÌåôáöïñÜ Åéêüíùí óå Õ²ïëïãéóô× ãéá Ãñïâïë×
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá íá ìåôáöÅñåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜøáôå ìå ôç ìç÷áí× óå õ²ïëïãéóô× ãéá ôçí ²ñïâïë× ôïõò. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ×äç ôï ëïãéóìéêü ²ïõ ²áñÅ÷åôáé ìå ìéá Üëëç øçöéáê× öùôïãñáöéê× ìç÷áí× ìéêñïÆ...
	Á²áéô×óåéò óõóô×ìáôïò
	Windows
	Ëåéô. ÓÆóôçìá
	Windows 7 (óõì²åñéëáìâáíïìÅíïõ ôïõ Service Pack 1)
	Windows Vista SP2
	Windows XP SP3
	Õ²ïëïãéóô×ò
	Ôá ²áñá²Üíù ëåéôïõñãéêÜ óõóô×ìáôá ²ñÅ²åé íá åßíáé ²ñï-åãêáôåóôçìÅíá óå õ²ïëïãéóôÅò åîï²ëéóìÅíïõò ìå åíóùìáôùìÅíåò èÆñåò USB.
	Å²åîåñãáóô×ò (CPU)
	Pentium 1,3 GHz × ôá÷Æôåñïò (óôáôéêÅò åéêüíåò), Core 2 Duo 2,6 GHz × ôá÷Æôåñïò (ôáéíßåò)
	Ìí×ìç RAM
	Windows 7 (64 bit): 2 GB × ²åñéóóüôåñï
	Windows 7 (32bit), Windows Vista (64bit, 32bit):
	Windows XP: 1 GB × ²åñéóóüôåñï (óôáôéêÅò åéêüíåò), 2 GB × ²åñéóóüôåñï (ôáéíßåò)
	ÈÆñá Å²éêïéíùíßáò
	USB
	ÅëåÆèåñïò ° ñïò óôï Óêëçñü Äßóêï
	670 MB × ²åñéóóüôåñï*
	Ïèüíç
	1.024 x 768 pixel × ²åñéóóüôåñï
	* Ãéá ôá Windows XP, ²ñÅ²åé íá åãêáôáóôáèåß ôï Microsoft .NET Framework 3.0 × íåüôåñç Åêäïóç (Åùò 500 MB). Ç åãêáôÜóôáóç ì²ïñåß íá á²áéô×óåé êÜ²ïéï ÷ñüíï áíÜëïãá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ õ²ïëïãéóô× óáò.


	Macintosh
	Ëåéô. ÓÆóôçìá
	Mac OS X (v10.5 - v10.6)
	Õ²ïëïãéóô×ò
	Ôá ²áñá²Üíù ëåéôïõñãéêÜ óõóô×ìáôá ²ñÅ²åé íá åßíáé ²ñï-åãêáôåóôçìÅíá óå õ²ïëïãéóôÅò åîï²ëéóìÅíïõò ìå åíóùìáôùìÅíåò èÆñåò USB.
	Å²åîåñãáóô×ò (CPU)
	Intel Processor (óôáôéêÅò åéêüíåò), Core 2 Duo 2,6 GHz × áí ôåñïò (ôáéíßåò)
	Ìí×ìç RAM
	1 GB × ²åñéóóüôåñï (óôáôéêÅò åéêüíåò), 2 GB × ²åñéóóüôåñï (ôáéíßåò)
	ÈÆñá Å²éêïéíùíßáò
	USB
	ÅëåÆèåñïò ° ñïò óôï Óêëçñü Äßóêï
	730 MB × ²åñéóóüôåñï
	Ïèüíç
	1.024 x 768 pixel × ²åñéóóüôåñï


	ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ËïãéóìéêïÆ
	Ãéá ôéò ²åñéãñáöÅò áõô×ò ôçò åíüôçôáò ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóô×ìáôá Windows Vista êáé Mac OS X (v10.5).

	ÌåôáöïñÜ êáé Ãñïâïë× Åéêüíùí
	CameraWindow
	. ÅÜí ôï ²áñÜèõñï CameraWindow äåí åìöáíéóôåß, áêüìç êáé áöïÆ áêïëïõè×óåôå ôï Â×ìá 2 ãéá õ²ïëïãéóôÅò Windows, êÜíôå êëéê óôï ìåíïÆ [¸íáñîç] êáé å²éëÅîôå [¹ëá ôá ²ñïãñÜììáôá] × [ÃñïãñÜììáôá] êáé êáôü²éí [Canon Utilities], [CameraWindow] êáé [C...
	. ÅÜí ôï ²áñÜèõñï CameraWindow äåí åìöáíéóôåß áêüìç êáé áöïÆ áêïëïõè×óåôå ôï Â×ìá 2 ãéá õ²ïëïãéóôÅò Macintosh, êÜíôå êëéê óôï åéêïíßäéï CameraWindow, óôï Dock (ôç ãñáìì× ²ïõ åìöáíßæåôáé óôï êÜôù Üêñï ôçò å²éöÜíåéáò åñãáóßáò).
	. Óôá Windows 7, áêïëïõè×óôå ôá ²áñáêÜôù â×ìáôá ãéá íá åìöáíßóåôå ôï ²áñÜèõñï CameraWindow.
	ÊÜíôå êëéê óôï åéêïíßäéï óôç ãñáìì× åñãáóé í.
	Óôçí ïèüíç ²ïõ åìöáíßæåôáé, êÜíôå êëéê óôç óÆíäåóç ãéá íá ôñï²ï²ïé×óåôå ôï ²ñü- ãñáììá.
	Å²éëÅîôå [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow] (ÌåôáöïñÜ åéêüíùí á²ü ôç ìç÷áí× ìÅóù ôïõ ²áñáèÆñïõ Canon CameraWindow) êáé êáôü²éí êÜíôå êëéê óôï [OK].
	ÊÜíôå äé²ëü êëéê óôï åéêïíßäéï .

	. Ì²ïñåßôå íá ìåôáöÅñåôå ôéò åéêüíåò áêüìá êáé ÷ùñßò íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá ìåôá- öïñÜò åéêüíùí óôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü, óõíäÅïíôáò á²ëÜ ôç ìç÷áí× ìå ôïí õ²ïëïãéóô×. Óôçí ²åñß²ôùóç áõô×, éó÷Æïõí ïé ²áñáêÜôù ²åñéïñéóìïß:
	- Á²ü ôç óÆíäåóç ôçò ìç÷áí×ò óôïí õ²ïëïãéóô× Åùò ôç ìåôáöïñÜ ôùí åéêüíùí ßóùò á²áéôç- èïÆí ïñéóìÅíá ëå²ôÜ.
	- Ïé åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜöçêáí ìå êáôáêüñõöï ²ñïóáíáôïëéóìü ßóùò ìåôáöåñèïÆí ìå ïñé- æüíôéï ²ñïóáíáôïëéóìü.
	- Ïé åéêüíåò RAW × JPEG ²ïõ êáôáãñÜöçêáí ôáõôü÷ñïíá ùò åéêüíåò RAW ì²ïñåß íá ìç ìå- ôáöåñèïÆí.
	- Ïé ñõèìßóåéò ²ñïóôáóßáò ôùí åéêüíùí ßóùò ÷áèïÆí êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ óôïí õ²ïëïãéóô×.
	- ºóùò åìöáíéóôïÆí ²ñïâë×ìáôá êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ åéêüíùí × ôùí ²ëçñïöïñé í ôùí åéêü- íùí áíÜëïãá ìå ôï ëåéôïõñãéêü óÆóôçìá ôïõ õ²ïëïãéóô×, ôï ìÅãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ × ôïõ ëïãéóìéêïÆ ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéåßôå.
	- Ôá áñ÷åßá êáôáãñáö×ò GPS (ó. 113) ßóùò íá ìçí ìåôáöÅñïíôáé óùóôÜ.
	- ÏñéóìÅíåò ëåéôïõñãßåò óôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ì²ïñåß íá ìçí åßíáé äéáèÅóéìåò, ü²ùò ç å²åîåñãáóßá ôáéíé í êáé ç ìåôáöïñÜ åéêüíùí óôç ìç÷áí×.
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	Ìáèáßíïíôáò Ãåñéóóüôåñá
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôá ìÅñç ôçò ìç÷áí×ò êáé ôéò åíäåßîåéò ²ïõ åìöá- íßæïíôáé óôçí ïèüíç ôçò, åí  ²áñÅ÷åé å²ßóçò êáé ôéò âáóéêÅò ïäçãßåò ÷åéñéóìïÆ.



	ÌÅñç êáé °åéñéóô×ñéá ôçò Ìç÷áí×ò
	Ìç÷áíéóìüò Æïõì Ë×øç: i (Ôçëåöáêüò) / j (Åõñõã íéïò) (ó. 25, 50) Ãñïâïë×: k (ÌåãÅèõíóç) / g (Åõñåô×ñéï) (ó. 138, 143)
	Ìéêñüöùíá (ó. 30)
	Öáêüò
	Å²éëïãÅáò ÊáôÜóôáóçò
	Êïõì²ß Êëåßóôñïõ (ó. 24)
	Ëõ÷íßá (ó. 53, 72, 73, 75, 183, 184)
	Ãë×êôñï ON/OFF (ó. 19)
	ÄÅêôçò Ó×ìáôïò GPS (ó. 109)
	Öëáò (ó. 50, 81)
	ÄáêôÆëéïò ÅëÅã÷ïõ (ó. 121)
	Õ²ïäï÷× Ôñé²üäïõ
	ÊÜëõììá ÊÜñôáò Ìí×ìçò/Ì²áôáñßáò (ó. 17)
	ÊÜëõììá Õ²ïäï÷×ò Ìåôáôñï²Åá DC (ó. 196)
	Å²éëïãÅáò ÊáôÜóôáóçò
	°ñçóéìï²ïé×óôå ôïí å²éëïãÅá êáôÜóôáóçò ãéá íá áëëÜîåôå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò.
	ÊáôÜóôáóç Ôáéíßáò
	Ãéá ôç ë×øç ôáéíé í (ó. 30, 128).
	Áêüìç êáé åÜí ï å²éëïãÅáò êáôÜóôá- óçò äåí Å÷åé ñõèìéóôåß óôçí êáôÜóôá- óç Ôáéíßáò, åßíáé äõíáôüí íá ²ñáãìá- ôï²ïé×óåôå ë×øç âßíôåï ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï ôçò ôáéíßáò (ó. 129).
	Õ²ïäï÷× ÉìÜíôá (ó. 13)
	Ïèüíç (Ïèüíç LCD) (ó. 40, 204, 208)
	¸íäåéîç (äåßôå ²áñáêÜôù)
	(Å²éëïãÅáò Ëåéôïõñãßáò Äáêôõëßïõ) (ó. 121) /ÁíÜêëçóç Á²ïèçêåõìÅíùí Ëåéôïõñãé í (ó. 187) /Ãë×êôñï a (Äéáãñáö× ÌåìïíùìÅíùí Åéêüíùí) (ó. 29)
	Ãë×êôñï Ôáéíßáò (ó. 30, 127)
	Ç÷åßï
	Õ²ïäï÷× A/V OUT (¸îïäïò ¶÷ïõ/Âßíôåï) / Õ²ïäï÷× DIGITAL (ó. 35, 164, 192)
	Õ²ïäï÷× HDMITM (ó. 193)
	Ãë×êôñï n (ó. 43)
	Ãë×êôñï 1 (Áíá²áñáãùã×) (ó. 28, 137)
	Ãë×êôñï b (Äéüñèùóç ¸êèåóçò) (ó. 81) / d (ÌåôÜâáóç) (ó. 140) / o
	e (Êïíôéí× Ë×øç) (ó. 92) / f (°åéñïêßíçôç Åóôßáóç) (ó. 102) / Ãë×êôñï q
	Å²éëïãÅáò ÅëÅã÷ïõ (äåßôå ²áñáêÜôù)
	Ãë×êôñï m FUNC./SET (ó. 42)
	h (Öëáò) (ó. 50, 81, 106) / Ãë×êôñï r
	l (Åíäåßîåéò) (ó. 40) / Ãë×êôñï p


	. ÅÜí ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá åëÅã÷ïõ , ì²ïñåßôå íá åêôåëÅóåôå äéÜöïñåò ëåéôïõñ- ãßåò, ü²ùò ôçí å²éëïã× óôïé÷åßùí × ôçí åíáëëáã× åéêüíùí. Åêôüò á²ü ïñéóìÅíåò åîáéñÅ- óåéò, ïé ßäéïé ÷åéñéóìïß åêôåëïÆíôáé å²ßóçò ìå ôá ²ë×êôñá opqr.
	. Ç Åíäåéîç áíÜâåé × áíáâïóâ×íåé áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ôçò ìç÷áí×ò.


	ÃñÜóéíï
	ÁíÜâåé
	ÊáôÜ ôç óÆíäåóç óå õ²ïëïãéóô× (ó. 35), á²åíåñãï²ïßçóç ïèüíçò

	Áíáâïóâ×íåé
	ÊáôÜ ôçí Åíáñîç ôçò ìç÷áí×ò, ôçí åããñáö×/áíÜãíùóç/ìåôÜäïóç äåäïìÅíùí åéêüíáò × üôáí åßíáé åíåñã× ç ëåéôïõñãßá êáôáãñáö×ò (ó. 113)
	¹ôáí ç Åíäåéîç áíáâïóâ×íåé ìå ²ñÜóéíï ÷ñ ìá, ìçí óâ×íåôå ôç ìç÷áí×, ìçí áíïßãåôå ôï êÜ- ëõììá ôùí õ²ïäï÷ í êÜñôáò ìí×ìçò/ì²áôáñßáò êáé ìçí õ²ïâÜëåôå ôç ìç÷áí× óå ÷ôõ²×ìáôá, × äïí×óåéò. Ïé åíÅñãåéåò áõôÅò ì²ïñåß íá áëëïé óïõí ôá äåäïìÅíá ôùí å...


	Åíäåßîåéò Ïèüíçò
	Åíáëëáã× ôùí Ïèïí í
	Ì²ïñåßôå íá åíáëëÜóóåóôå ìåôáîÆ ôùí ïèïí í ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï ²ë×êôñï p. ÁíáôñÅîôå óôç ó. 204 ãéá ²åñéóóüôåñåò ²ëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíäåßîåéò ²ïõ åìöáíßæïíôáé óôçí ïèüíç.
	ÖùôïãñÜöçóç

	[]
	Ãñïâïë×

	Ïèüíç ÅëÅã÷ïõ Åóôßáóçò (ó. 146)
	. Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôá ²åñéå÷üìåíá ôçò ïèüíçò êáôÜ ôç ë×øç ìå ôçí å²éëïã× [Ñõèì. Ãñï- âïë×ò] (ó. 185).
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá áëëÜîåôå ôçí ïèüíç ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï p åí  ç åéêüíá åìöáíßæåôáé ìåôÜ ôç ë×øç. Ùóôüóï, ç ïèüíç Á²ë í Ãëçñïöïñé í äåí åßíáé äéáèÅóéìç. Ì²ïñåßôå íá áëëÜ- îåôå ôçí áñ÷éê× ïèüíç ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï n êáé êáôü²éí å²éëÅãïíôáò ...
	Åíäåßîåéò Ïèüíçò óå Óõíè×êåò °áìçëïÆ ÖùôéóìïÆ
	ÊáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç óå óõíè×êåò ÷áìçëïÆ öùôéóìïÆ, ç öùôåéíüôçôá ôçò ïèüíçò áõîÜíå- ôáé áõôüìáôá, å²éôñÅ²ïíôÜò óáò íá åëÅãîåôå ôï êÜäñï (ëåéôïõñãßá Íõ÷ôåñéí×ò Ïèüíçò). Ùóôüóï, ç öùôåéíüôçôá ôçò åéêüíáò ²ïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç êáé ç öùôåéíüô...

	Ãñïåéäï²ïßçóç Õ²åñ-¸êèåóçò êáôÜ ôçí Ãñïâïë×
	Óôçí “Ïèüíç Ëå²ôïìåñ í Ãëçñïöïñé í” (äåßôå ²áñá²Üíù), õ²åñ-åêôåèåéìÅíåò ²åñéï÷Åò ôçò åéêüíáò áíáâïóâ×íïõí.

	Éóôüãñáììá êáôÜ ôçí Ãñïâïë×

	Öùôåéíü
	Éóôüãñáììá RGB/Ïèüíç Ãëçñïöïñé í GPS
	. ¹ôáí äåí ëáìâÜíåôáé óùóôÜ ôï ó×ìá á²ü Åíá äïñõöüñï GPS, óôç èÅóç ôùí áñéèìçôéê í ôéì í óôïé÷åßùí åìöáíßæåôáé ç Åíäåéîç [---] üôáí ôá äåäïìÅíá èÅóçò äåí åßíáé ²ë×ñç.
	. Ôá áñ÷éêÜ UTC óçìáßíïõí “Coordinated Universal Time” (ÓõíôïíéóìÅíç ²áãêüóìéá  ñá) êáé áõô× ç  ñá åßíáé ²åñß²ïõ ßóç ìå ôçí  ñá ôïõ Ãêñßíïõúôò.



	FUNC. ÌåíïÆ- ÂáóéêÅò Ëåéôïõñãßåò
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá êáèïñßóåôå óõ÷íÜ ÷ñçóéìï²ïéïÆìåíåò ëåéôïõñãßåò ë×øçò ÷ñçóéìï- ²ïé íôáò ôï ìåíïÆ FUNC.
	Ôá óôïé÷åßá êáé ïé å²éëïãÅò ôïõ ìåíïÆ äéáöÅñïõí áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò (ó. 212 - 215).
	Óôïé÷åßá ÌåíïÆ


	Ãë×êôñï MENU - ÂáóéêÅò Ëåéôïõñãßåò
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå äéÜöïñåò ëåéôïõñãßåò á²ü ôá å²éìÅñïõò ìåíïÆ. Ôá óôïé÷åßá ôïõ ìå- íïÆ åßíáé ïñãáíùìÅíá óå êáñôÅëåò, ü²ùò ².÷ ë×øç (4) êáé ²ñïâïë× (1). Ôá óôïé÷åßá êáé ïé å²éëïãÅò ôïõ ìåíïÆ äéáöÅñïõí áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò êáé ôç...

	Áëëáã× ôùí Ñõèìßóåùí ¶÷ïõ
	Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå × íá ²ñïóáñìüóåôå ôçí Åíôáóç ôùí ×÷ùí ôçò ìç÷áí×ò.
	Äéáêï²× ¶÷ïõ
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôïõò ×÷ïõò êñáô íôáò ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï p åí  áíÜâåôå ôç ìç÷áí×.
	. ÅÜí åíåñãï²ïé×óåôå îáíÜ ôïõò ×÷ïõò ôçò ìç÷áí×ò, ï ×÷ïò äåí èá ²áñÜãåôáé å²ßóçò êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôáéíé í (ó. 32). ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï o êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ìéáò ôáéíßáò, ï ×÷ïò áíá²áñÜãåôáé. Ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí Åíôáóç ôïõ ×÷ïõ ìå ôá ²ë×êôñá op.

	ÑÆèìéóç ôçò ¸íôáóçò ôïõ ¶÷ïõ

	ÑÆèìéóç Öùôåéíüôçôáò ôçò Ïèüíçò
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí öùôåéíüôçôá ôçò ïèüíçò ìå 2 ôñü²ïõò.
	°ñ×óç ôïõ ÌåíïÆ
	°ñ×óç ôïõ Ãë×êôñïõ p
	. Ôçí å²üìåíç öïñÜ ²ïõ èá áíÜøåôå ôç ìç÷áí×, èá åíåñãï²ïéçèåß ç ñÆèìéóç öùôåéíüôçôáò ôçò ïèüíçò ²ïõ å²éëÅîáôå óôçí êáñôÅëá 3.
	. ÅÜí Å÷åôå å²éëÅîåé ôï õøçëüôåñï å²ß²åäï ãéá ôç ñÆèìéóç [Öùôåéíüôçôá LCD] óôçí êáñôÅëá 3, äåí ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôç öùôåéíüôçôá ìå ôï ²ë×êôñï p.


	Å²áíáöïñÜ ôçò Ìç÷áí×ò óôéò Ãñïå²éëåãìÅíåò Ñõèìßóåéò
	ÅÜí êÜíåôå êÜ²ïéï ëÜèïò óôçí áëëáã× ìßáò ñÆèìéóçò, ì²ïñåßôå íá å²áíáöÅñåôå ôéò ñõèìß- óåéò ôçò ìç÷áí×ò óôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ôéìÅò ôïõò.
	. Ïé ñõèìßóåéò [Çìåñïìçíßá/¿ñá] (ó. 20), [Ãë óóá] (ó. 22), [ÓÆóôçìá Âßíôåï] (ó. 192), [Æ íç ¿ñáò] (ó. 181), êáè ò êáé ç åéêüíá ²ïõ Å÷åé êáèïñéóôåß óáí [Åéêüíá ¸íáñîçò] (ó. 178) óôçí êáñôÅëá 3.
	. Ôá á²ïèçêåõìÅíá äåäïìÅíá ãéá ôçí åîåéäéêåõìÅíç éóïññï²ßá ëåõêïÆ (ó. 82).
	. Ôá ÷ñ ìáôá ²ïõ å²éëÅîáôå óôç ñÆèìéóç Ôïíéóìüò °ñ ìáôïò (ó. 68) × Áëëáã× °ñ ìáôïò (ó. 69).
	. Ç êáôÜóôáóç ë×øçò ²ïõ å²éëÅîáôå óôï ìåíïÆ K (ó. 60) × (ó. 63).
	. Ç êáôÜóôáóç Ôáéíßá (ó. 128).
	. Ïé ñõèìßóåéò óôçí êáôÜóôáóç (ó. 38).


	Ëåéôïõñãßá Åîïéêïíüìçóçò ÑåÆìáôïò (Áõôüìáôï Óâ×óéìï)
	Ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç ôçò åíÅñãåéáò ôçò ì²áôáñßáò, ç ïèüíç óâ×íåé êáé ç ìç÷áí× á²åíåñãï- ²ïéåßôáé áõôüìáôá üôáí äåí ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ãéá Åíá êáèïñéóìÅíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
	Åîïéêïíüìçóç ÑåÆìáôïò êáôÜ ôçí Ë×øç
	Ç ïèüíç óâ×íåé óå 1 ²åñß²ïõ ëå²ôü ìåôÜ á²ü ôïí ôåëåõôáßï ÷åéñéóìü ôçò ìç÷áí×ò. Ãåñß²ïõ 2 ëå²ôÜ áñãüôåñá, ï öáêüò óõì²ôÆóóåôáé êáé ç ìç÷áí× óâ×íåé. ¹ôáí ç ïèüíç åßíáé óâçóô× áëëÜ ï öáêüò äåí Å÷åé óõì²ôõ÷èåß áêüìá, ²áô×óôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñ...

	Åîïéêïíüìçóç ÑåÆìáôïò êáôÜ ôçí Ãñïâïë×
	Ç ìç÷áí× óâ×íåé ²åñß²ïõ 5 ëå²ôÜ ìåôÜ á²ü ôïí ôåëåõôáßï ÷åéñéóìü.
	. Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò ñåÆìáôïò (ó. 180).
	. Ì²ïñåßôå íá ²ñïóáñìüóåôå ôï ÷ñüíï ²ñéí ôï óâ×óéìï ôçò ïèüíçò (ó. 181).



	Ëåéôïõñãßá ÑïëïãéïÆ
	Ì²ïñåßôå íá åëÅã÷åôå ôçí ôñÅ÷ïõóá  ñá.
	¹ôáí ç ìç÷áí× åßíáé óâçóô×, êñáô×óôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï m êáé êáôü²éí ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï ON/OFF ãéá íá åìöáíßóåôå ôï ñïëüé.
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	ÖùôïãñÜöçóç ìå Ëåéôïõñãßåò ²ïõ °ñçóéìï²ïéïÆíôáé Óõ÷íÜ
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôïí ôñü²ï ÷ñ×óçò êïéí í ëåéôïõñãé í, ü²ùò ².÷. ôï ÷ñïíüìåôñï, êáè ò êáé ôïí ôñü²ï á²åíåñãï²ïßçóçò ôïõ öëáò.
	. Ïé å²åîçã×óåéò óôï êåöÜëáéï áõôü ²ñïû²ïèÅôïõí üôé ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óôçí êáôÜóôá- óç A. ÊáôÜ ôç ë×øç óå ìéá Üëëç êáôÜóôáóç, åëÅãîôå ôéò äéáèÅóéìåò ëåéôïõñãßåò ãéá ôç óõãêåêñéìÅíç êáôÜóôáóç (ó. 210 - 219).



	Á²åíåñãï²ïßçóç ôïõ Öëáò
	Ì²ïñåßôå íá ²ñáãìáôï²ïéåßôå ë×øçò ìå á²åíåñãï²ïéçìÅíï ôï öëáò.
	¹ôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ óå óõíè×êåò ÷áìçëïÆ öùôé- óìïÆ, ü²ïõ õ²Üñ÷åé ²éèáíüôçôá åìöÜíéóçò áóôÜèåéáò ôçò ìç÷áí×ò, óôçí ïèüíç èá áíáâïóâ×íåé ç Åíäåéîç . Ôï²ïèåô×óôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï Åôóé  óôå íá ...


	Æïõì óå Á²ïìáêñõóìÅíá ÈÅìáôá (Øçöéáêü Æïõì)
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï øçöéáêü æïõì ãéá ë×øåéò ìå óõíôåëåóô× æïõì Åùò ²åñß²ïõ 20x. ¸ôóé, ì²ïñåßôå íá öùôïãñáößæåôå èÅìáôá ôùí ï²ïßùí ç ìåãÅèõíóç äåí åßíáé äõíáô× ìå ôï ï²ôéêü æïõì ëüãù ôçò ìåãÜëçò á²üóôáóçò óôçí ï²ïßá âñßóêïíôáé.
	Óõíôåëåóô×ò Æïõì
	Ãéá íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôï øçöéáêü æïõì, ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [Øçöéáêü Æïõì] óôçí êáñôÅëá 4 êáé êáôü²éí å²éëÅîôå [Off].
	. Ïé åóôéáêÅò á²ïóôÜóåéò êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôïõ ï²ôéêïÆ æïõì êáé ôïõ øçöéáêïÆ æïõì ôáõôü÷ñïíá åßíáé ïé åî×ò (üëåò ïé åóôéáêÅò á²ïóôÜóåéò áíáöÅñïíôáé óå áíôéóôïé÷ßá ìå öéëì 35mm):
	. ÁíÜëïãá ìå ôç ñÆèìéóç åããñáöüìåíùí pixel (ó. 56) êáé ôï óõíôåëåóô× æïõì, ç ²ïéüôçôá ôùí åéêüíùí ì²ïñåß íá åßíáé ìåéùìÅíç (ï óõíôåëåóô×ò æïõì èá åìöáíßæåôáé ìå ì²ëå ÷ñ ìá).
	. Óôéò áíáëïãßåò åéêüíáò (ó. 55) åêôüò ôçò ôéì×ò êáé óôéò å²éëïãÅò × (ó. 89) , ôï øçöéáêü æïõì ïñßæåôáé óôáèåñÜ óå [Off].



	ÖùôïãñÜöçóç ìå ôç °ñ×óç ÃñïêáèïñéóìÅíùí Åóôéáê í Á²ïóôÜóåùí (Â×ìá Æïõì)
	Ì²ïñåßôå íá öùôïãñáößóåôå ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôéò ²ñïêáèïñéóìÅíåò åóôéáêÅò á²ïóôÜóåéò 24 ÷éë., 28 ÷éë., 35 ÷éë., 50 ÷éë., 85 ÷éë., 100 ÷éë. × 120 ÷éë. (óå áíôéóôïé÷ßá ìå öéëì 35mm). Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áõôü åßíáé ÷ñ×óéìï üôáí èÅëåôå íá öùôïãñáö×óåô...
	ÊáôÜ ôç ÷ñ×óç ôïõ øçöéáêïÆ æïõì (ó. 50), ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ y ²ñïò ôá áñéóôåñÜ äåí èá áëëÜîåé ôï óõíôåëåóô× æïõì. Ùóôüóï, ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ ²ñïò ôá äåîéÜ èá êáèïñßóåé ôçí åóôéáê× á²üóôáóç óå 120 ÷éë.


	Åéóáãùã× Çìåñïìçíßáò êáé ¿ñáò
	Ì²ïñåßôå íá åéóÜãåôå ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá ë×øçò óå ìéá åéêüíá - ïé ²ëçñïöïñßåò áõôÅò èá åìöáíßæïíôáé óôçí êÜôù äåîéÜ ãùíßá ôçò åéêüíáò. Ùóôüóï, ìåôÜ á²ü ôçí åéóáãùã× áõô í ôùí óôïé÷åßùí äåí õ²Üñ÷åé äõíáôüôçôá äéáãñáö×ò ôïõò. Êáèïñßóôå å...
	Ì²ïñåßôå íá åéóÜãåôå êáé íá åêôõ² óåôå ôçí çìåñïìçíßá ë×øçò óå åéêüíåò ïé ï²ïßåò äåí äéá- èÅôïõí åíóùìáôùìÅíåò ²ëçñïöïñßåò çìåñïìçíßáò êáé  ñáò ìå ôïí áêüëïõèï ôñü²ï. Ùóôüóï, åÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå áõô×í ôç äéáäéêáóßá ãéá åéêüíåò ìå åíóùìáôùìÅíç...
	. Ãéá ôçí åêôÆ²ùóç, ÷ñçóéìï²ïé×óôå ôéò ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò DPOF (ó. 171).
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá ôçí åêôÆ²ùóç ôùí öùôïãñáöé í óáò.
	. Åêôõ² óôå ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôéò ëåéôïõñãßåò ôïõ åêôõ²ùô× (ó. 164).



	°ñ×óç ôïõ °ñïíüìåôñïõ
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ÷ñïíüìåôñï ãéá ôç ë×øç ìéáò ïìáäéê×ò öùôïãñáößáò óôçí ï²ïßá íá óõì²åñéëáìâÜíåôáé êáé ï öùôïãñÜöïò. Ç ìç÷áí× èá êáôáãñÜøåé ôçí åéêüíá ²åñß- ²ïõ 10 äåõôåñüëå²ôá ìåôÜ á²ü ôï ²Üôçìá ôïõ êïõì²éïÆ ôïõ êëåßóôñïõ.
	°ñ×óç ôïõ °ñïíüìåôñïõ ãéá Á²ïöõã× ÁóôÜèåéáò ôçò Ìç÷áí×ò
	Ç ìç÷áí× èá êáôáãñÜøåé ôç ë×øç ²åñß²ïõ 2 äåõôåñüëå²ôá áöïÆ ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ, á²ïöåÆãïíôáò ôõ÷üí êßíçóç ôçò ìç÷áí×ò ç ï²ïßá óõìâáßíåé êáôÜ ôï ²Üôçìá ôïõ êïõì²éïÆ.

	Ãñïóáñìïã× ôïõ °ñïíüìåôñïõ
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôï ÷ñüíï êáèõóôÅñçóçò (0 - 30 äåõô.) êáé ôï ²ë×èïò ôùí ë×øåùí (1 - 10 ë×øåéò).
	. ¹ôáí å²éëÅîåôå 2 × ²åñéóóüôåñåò ë×øåéò, ïé ñõèìßóåéò ôçò Åêèåóçò êáé ôçò éóïññï²ßáò ëåõêïÆ êáèïñßæïíôáé ìå ôçí ²ñ ôç ë×øç. ÅÜí áíÜøåé ôï öëáò × êáèïñßóåôå ìåãÜëï ²ë×èïò ë×øåùí, ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåôáîÆ ôïõò ì²ïñåß íá åßíáé ìåãáëÆôåñï á²ü ...
	. ÅÜí ï ÷ñüíïò êáèõóôÅñçóçò ²ïõ å²éëÅîåôå åßíáé ²åñéóóüôåñïò á²ü 2 äåõôåñüëå²ôá, ç ôá÷Æ- ôçôáò ôçò ëõ÷íßáò êáé ôïõ ×÷ïõ ôïõ ÷ñïíüìåôñïõ áõîÜíïíôáé 2 äåõôåñüëå²ôá ²ñéí á²ü ôçí åëåõèÅñùóç ôïõ êëåßóôñïõ (ç ëõ÷íßá áíÜâåé êáôÜ ôçí åíåñãï²ïßçóç ôïõ öëáò).



	Áëëáã× ôùí Áíáëïãé í
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ëüãï ²ëÜôïõò ²ñïò Æøïò ìéáò åéêüíáò.
	ºäéåò áíáëïãßåò åéêüíáò ìå áõôÅò ôùí ôçëåïñÜóåùí õøçë×ò åõêñßíåéáò, ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ãéá ²ñï- âïë× óå ôçëåïñÜóåéò HD åõñåßáò åéêüíáò.
	ºäéåò áíáëïãßåò ìå öéëì 35mm, ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ãéá åêôÆ²ùóç öùôïãñáöé í óå ìÅãåèïò 130 x 180mm × ôá÷õäñïìéê×ò êÜñôáò.
	Ãéá ôçí åêôÆ²ùóç öùôïãñáöé í ìåãÅèïõò 90 x 130mm óå äéÜöïñá ÷áñôéÜ ìåãÅèïõò A ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé ßäéåò áíáëïãßåò åéêüíáò ìå ôçí ïèüíç áõô×ò ôçò ìç÷áí×ò.
	Áíáëïãßåò åéêüíáò óå ó÷×ìá ôåôñáã íïõ.
	Áíáëïãßåò ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé óõí×èùò ãéá ôç ë×øç ²ïñôñáßôùí.
	. Ïé áíáëïãßåò ãéá åéêüíåò êáé (ó. 89) ïñßæïíôáé óôáèåñÜ óå .
	. Ïé ëåéôïõñãßåò øçöéáêïÆ æïõì (ó. 50) êáé øçöéáêïÆ ìåôáôñï²Åá ôçëåöáêïÆ (ó. 93) åßíáé äéá- èÅóéìåò ìüíï óôéò áíáëïãßåò åéêüíáò , êáè ò ç ñÆèìéóç [Øçöéáêü Æïõì] ïñßæåôáé óôá- èåñÜ óå [Off] óå üëåò ôéò Üëëåò áíáëïãßåò.
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé  óôå ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ y íá áëëÜæåé ôéò áíáëïãßåò åéêüíáò (ó. 121).


	Áëëáã× ôçò ÑÆèìéóçò Åããñáöüìåíùí Pixels (ÌÅãåèïò Åéêüíáò)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ôá åããñáöüìåíá pixels ìåôáîÆ 4 ñõèìßóåùí.
	Ôï øçöéáêü æïõì (ó. 50) ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß ìüíï óå áíáëïãßåò åéêüíáò .


	Áëëáã× ôïõ ÃïóïóôïÆ Óõì²ßåóçò (Ãïéüôçôá Åéêüíáò)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ ôùí áêüëïõèùí 2 å²é²Åäùí ²ïóïóôïÆ óõì²ßåóçò (²ïéüôçôá åéêüíáò): (Õøçë×), (Êáíïíéê×).
	ÔéìÅò Åããñáöüìåíùí Pixel êáé ÃïóïóôïÆ Óõì²ßåóçò êáôÜ ÃñïóÅããéóç - êáôÜ ²ñïóÅããéóç (ãéá Áíáëïãßåò Åéêüíáò 4:3)
	(ÌåãÜëï)

	3084
	1231
	5042
	12M/4000x3000

	1474
	2514
	10295
	(Ìåóáßá 1)

	1620
	2320
	9503
	6M/2816x2112

	780
	4641
	19007
	(Ìåóáßá 2)

	558
	6352
	26010
	2M/1600x1200

	278
	12069
	49420
	(Ìéêñü)

	150
	20116
	82367
	0.3M/640x480

	84
	30174
	123550
	. Ïé ôéìÅò ²ïõ áíáöÅñïíôáé óôïí ²ßíáêá õ²ïëïãßæïíôáé óÆìöùíá ìå ²ñüôõ²á ôçò Canon êáé åíäÅ÷åôáé íá áëëÜîïõí áíÜëïãá ìå ôï èÅìá, ôçí êÜñôá ìí×ìçò êáé ôéò ñõèìßóåéò ôçò ìç÷áí×ò.
	. Ïé ôéìÅò ôïõ ²ßíáêá âáóßæïíôáé óå áíáëïãßåò åéêüíáò 4:3. ÅÜí áëëÜîåôå ôéò áíáëïãßåò åéêüíáò (ó. 55), ì²ïñåßôå íá öùôïãñáö×óåôå ²åñéóóüôåñåò ë×øåéò êáè ò ôï ìÅãåèïò ôùí äåäïìÅíùí áíÜ åéêüíá èá åßíáé ìéêñüôåñï á²ü üôé ìå ôéò åéêüíåò 4:3. Ùóôü...
	ÔéìÅò ÌåãÅèïõò °áñôéïÆ - êáôÜ ²ñïóÅããéóç (ãéá Áíáëïãßåò Åéêüíáò 4:3)
	A2 (420 x 594mm )



	Äéüñèùóç ôçò ÃñÜóéíçò Á²ü÷ñùóçò á²ü Ëõ÷íßåò ÕäñáñãÆñïõ
	ÊáôÜ ôç ë×øç óêçí í ìå öùôéóìü á²ü ëõ÷íßåò õäñáñãÆñïõ, ü²ùò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íÆ- ÷ôáò, ôï èÅìá êáé ôï öüíôï óôçí êáôáãåãñáììÅíç åéêüíá ì²ïñåß íá Å÷ïõí ìéá ²ñÜóéíç á²ü- ÷ñùóç. Ì²ïñåßôå íá äéïñè óåôå áõôüìáôá ôçí ²ñÜóéíç á²ü÷ñùóç êáôÜ ôç öù...
	. ÌåôÜ ôç ë×øç ôùí óêçí í ²ïõ öùôßæïíôáé á²ü ëõ÷íßåò õäñáñãÆñïõ, èá ²ñÅ²åé íá ïñßóåôå ôç ñÆèìéóç [Äéïñè ëõ÷í Hg] óå [Off]. ÅÜí áö×óåôå ôç ñÆèìéóç óôç èÅóç [On], ôá öõóéêÜ ²ñÜóéíá ÷ñ ìáôá (ü÷é ç á²ü÷ñùóç ²ïõ ²ñïêáëåßôáé á²ü ëõ÷íßåò õäñáñãÆñïõ)...
	. Äåí ì²ïñåßôå íá äéïñè óåôå ôáéíßåò.
	. Êáè ò ì²ïñåß íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôá áíáìåíüìåíá á²ïôåëÅóìáôá áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ²ñïó²áè×óôå íá ôñáâ×îåôå ìåñéêÅò äïêéìáóôéêÅò ë×øåéò.
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	Ãñïóè×êç ÅöÅ êáé Ë×øç óå ÄéÜöïñåò Óõíè×êåò
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôïí ôñü²ï ²ñïóè×êçò åöÅ êáé ë×øçò óå äéÜöïñåò óõíè×êåò.


	Ë×øç óå ÅéäéêÅò ÓêçíÅò
	¹ôáí å²éëÅîåôå ôçí êáôÜëëçëç êáôÜóôáóç, ç ìç÷áí× èá å²éëÅîåé ôéò á²áñáßôçôåò ñõèìßóåéò ãéá ôéò óõíè×êåò ²ïõ å²éèõìåßôå íá öùôïãñáö×óåôå.
	. Óôçí êáôÜóôáóç , êñáô×óôå óôáèåñÜ ôç ìç÷áí× êáôÜ ôç ë×øç, êáè ò êáôáãñÜöïíôáé ²ïëëá²ëÅò äéáäï÷éêÅò åéêüíåò.
	. Óôçí êáôÜóôáóç t, ôï²ïèåô×óôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï Åôóé  óôå íá ìçí êéíåßôáé êáé íá á²ï- öÆãåôå ôï öëïõôÜñéóìá ôçò åéêüíáò. Å²é²ëÅïí, üôáí öùôïãñáößæåôå ìå ôç ìç÷áí× ôï²ïèåôç- ìÅíç óå Åíá ôñß²ïäï, óáò óõíéóôïÆìå íá á²åíåñãï²ïéåßôå ôç ñÆèìéó...
	. Óôéò êáôáóôÜóåéò V, S × , ç ²ïéüôçôá ôùí åéêüíùí ì²ïñåß íá åßíáé õ²ïâáèìéóìÅíç åîáé- ôßáò ôçò áÆîçóçò ôçò ôá÷Æôçôáò ISO (ó. 85)  óôå íá áíôá²ïêñßíåôáé óôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	. ÅÜí ç áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò åßíáé ²ïëÆ Åíôïíç êáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç óôçí êáôÜóôáóç , ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá ìçí åßíáé óå èÅóç íá óõíäõÜóåé ôéò åéêüíåò × ì²ïñåß íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôá áíáìåíüìåíá á²ïôåëÅóìáôá áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò.


	Ãñïóè×êç ÅöÅ êáé Ë×øç (ÄçìéïõñãéêÜ Ößëôñá)
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóèÅóåôå äéÜöïñá åöÅ óôéò åéêüíåò êáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç.
	Êáè ò õ²Üñ÷åé ²éèáíüôçôá íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôá áíáìåíüìåíá á²ïôåëÅóìáôá êáôÜ ôç ë×øç åéêüíùí óôéò êáôáóôÜóåéò , , , êáé , ôñáâ×îôå áñ÷éêÜ ïñéóìÅíåò äïêéìáóôéêÅò ë×øåéò.

	ÖùôïãñÜöçóç Óêçí í Õøçë×ò Áíôßèåóçò (Õøçë× Äõíáìéê× Ãåñéï÷×)
	Ç ìç÷áí× êáôáãñÜöåé 3 äéáäï÷éêÅò ë×øåéò ìå äéáöïñåôéêÅò ñõèìßóåéò öùôåéíüôçôáò êáé êáôü- ²éí å²éëÅãåé êáé óõíäõÜæåé ôéò ²åñéï÷Åò ìå ôçí êáëÆôåñç öùôåéíüôçôá óå ìßá åéêüíá. Ç ëåé- ôïõñãßá áõô× óáò å²éôñÅ²åé íá ìåé óåôå ôçí õ²åñÅêèåóç ôùí öùôåé...
	ÊáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç ìå áõô× ôçí êáôÜóôáóç, èá ²ñÅ²åé íá ïñßóåôå ôçí [ÊáôÜóôáóç IS] óå [Off] (ó. 186).
	. Ôï èÅìá èá åìöáíéóôåß èïëü åÜí êéíçèåß.
	. Êáè ò ïé åéêüíåò óõíäõÜæïíôáé ìåôÜ ôç ë×øç, ì²ïñåß íá á²áéôåßôáé ïñéóìÅíïò ÷ñüíïò å²å- îåñãáóßáò ²ñéí ì²ïñÅóåôå íá êáôáãñÜøåôå ôçí å²üìåíç ë×øç.


	Ãñïóè×êç ÅöÅ °ñ ìáôïò
	ÅöÅ °ñ ìáôïò
	'Á²åíåñãï²ïßçóç ÅöÅ
	-
	ÓÅ²éá
	Óáò å²éôñÅ²åé íá êáôáãñÜöåôå åéêüíåò ìå ôüíïõò óÅ²éá.
	Á/Ì
	Óáò å²éôñÅ²åé íá êáôáãñÜöåôå áó²ñüìáõñåò åéêüíåò.
	ÃïëÆ ¸íôïíá °ñ ìáôá
	Óáò å²éôñÅ²åé íá öùôïãñáößæåôå ìå æùíôáíÜ, Åíôïíá ÷ñ ìáôá.
	ÅöÅ Ãüóôåñ
	Óáò å²éôñÅ²åé íá öùôïãñáößæåôå åéêüíåò ²ïõ ìïéÜæïõí ìå ²áëéÅò áößóåò × åéêüíåò.


	ÖùôïãñÜöçóç ìå ÅöÅ "ÎåèùñéÜóìáôïò" ôùí °ñùìÜôùí (Íïóôáëãßá)
	Ç êáôÜóôáóç áõô× îåèùñéÜæåé ôá ÷ñ ìáôá êáé åöáñìüæåé Åíá åöÅ "ôñá÷Æôçôáò" óôçí åéêüíá Åôóé  óôå íá ìïéÜæåé ìå ²áëéÜ öùôïãñáößá. Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 5 äéáöïñåôéê í å²é²Åäùí ôïõ åöÅ
	. Ïé ëåéôïõñãßåò øçöéáêïÆ æïõì (ó. 50), åêôÆ²ùóçò çìåñïìçíßáò (ó. 52) êáé äéüñèùóçò ôïõ öáéíïìÅíïõ "êüêêéíùí ìáôé í" (ó. 107) äåí åßíáé äéáèÅóéìåò.
	. Óôçí ïèüíç ë×øçò, ôá ÷ñ ìáôá èá áëëÜîïõí, ùóôüóï ôï åöÅ ôçò "ôñá÷Æôçôáò" ôçò åéêüíáò äåí èá åìöáíßæåôáé. Ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå áõôü ôï åöÅ êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôùí åéêüíùí (ó. 28).


	ÖùôïãñÜöçóç ìå ÅöÅ Õ²åñ-Åõñõã íéïõ ÖáêïÆ (ÅöÅ Åõñåßáò Ãùíßáò)
	Óáò å²éôñÅ²åé íá öùôïãñáößæåôå ìå ôï åöÅ ²áñáìüñöùóçò åíüò åõñõã íéïõ öáêïÆ.

	ÖùôïãñÜöçóç Åéêüíùí ìå ÅìöÜíéóç ÌïíôÅëïõ ÌéíéáôïÆñáò (ÅöÅ ÌéíéáôïÆñáò)
	ÖëïõôÜñåé å²éëåãìÅíá ôì×ìáôá óôçí å²Üíù êáé ôçí êÜôù ²ëåõñÜ ìéáò åéêüíáò ãéá ôçí ²áñá- ãùã× ôïõ åöÅ åíüò ìïíôÅëïõ ìéíéáôïÆñáò.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá qr óôï â×ìá 2, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ²ñïóáíáôïëéóìü ôïõ ²ëáéóßïõ óå êáôáêüñõöï. Å²ßóçò, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí ²åñéï÷× åóôßáóçò ²áô íôáò îáíÜ ôá ²ë×êôñá qr × ²åñéóôñÅöïíôáò ôïí å²éëïãÅá 7. ÅÜí ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñ...
	. ÅÜí êñáô×óåôå ôç ìç÷áí× êáôáêüñõöá, ï ²ñïóáíáôïëéóìüò ôïõ ²ëáéóßïõ èá áëëÜîåé.
	. Âåâáéùèåßôå üôé Å÷åôå ïñßóåé ôçí ôá÷Æôçôá áíá²áñáãùã×ò () ²ñéí ôçí êáôáãñáö× ôçò ôáéíßáò óå êáôÜóôáóç ÅöÅ ÌéíéáôïÆñáò (ó. 130).


	Ë×øç ìå ÅöÅ Ãáéäéê×ò Ìç÷áí×ò (ÅöÅ Ãáéäéê×ò Ìç÷áí×ò)
	Ôï åöÅ áõôü ìåé íåé ôç öùôåéíüôçôá êáé öëïõôÜñåé ôéò ãùíßåò ôçò åéêüíáò, åí  áëëÜæåé å²ßóçò ôá ÷ñ ìáôá Åôóé  óôå íá Å÷åé ôçí åìöÜíéóç åéêüíáò ²ïõ Å÷åé êáôáãñáöåß ìå ìéá ²áéäéê× ìç÷áí×.
	Tõ²éêü
	Ïé åéêüíåò ìïéÜæïõí óáí íá Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå ìéá ²áéäéê× ìç÷áí×.
	Èåñìü
	Å²éôñÅ²åé ôç ë×øç åéêüíùí ìå èåñìüôåñïõò ôüíïõò á²ü ôç ñÆèìéóç [Ôõ²éêü].
	Øõ÷ñü
	Å²éôñÅ²åé ôç ë×øç åéêüíùí ìå øõ÷ñüôåñïõò ôüíïõò á²ü ôç ñÆèìéóç [Ôõ²éêü].


	Ìïíü÷ñùìç Ë×øç
	Ì²ïñåßôå íá öùôïãñáößóåôå åéêüíåò ìå áó²ñüìáõñï, óÅ²éá × ì²ëå êáé ëåõêü ÷ñ ìá.
	Á/Ì
	Óáò å²éôñÅ²åé íá êáôáãñÜöåôå áó²ñüìáõñåò åéêüíåò.
	ÓÅ²éá
	Óáò å²éôñÅ²åé íá êáôáãñÜöåôå åéêüíåò ìå ôüíïõò óÅ²éá.
	Ì²ëå
	Óáò å²éôñÅ²åé íá êáôáãñÜöåôå åéêüíåò ìå ì²ëå êáé ëåõêïÆò ôüíïõò.


	Ë×øç ìå Ôïíéóìü °ñ ìáôïò
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå íá äéáôçñ×óåôå ìüíï Åíá ÷ñ ìá óå Åíá êÜäñï êáé íá áëëÜîåôå ôá õ²üëïé²á óå ìáÆñï êáé Üó²ñï.

	ÊáôáãåãñáììÅíï ÷ñ ìá
	. Ç ÷ñ×óç ôïõ öëáò ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé á²ñïóäüêçôá á²ïôåëÅóìáôá óå áõô× ôçí êáôÜóôáóç.
	. Ùóôüóï, áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò ì²ïñåß íá åßíáé ìåéùìÅíç × íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôï áíáìåíüìåíï ÷ñ ìá.
	Ë×øç ìå Áëëáã× °ñ ìáôïò
	ÊáôÜ ôçí êáôáãñáö× ìéáò åéêüíáò, ì²ïñåßôå íá áëëÜæåôå Åíá ÷ñ ìá ìå êÜ²ïéï Üëëï. Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ìüíï Åíá ÷ñ ìá.
	. Ç ÷ñ×óç ôïõ öëáò ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé á²ñïóäüêçôá á²ïôåëÅóìáôá óå áõô× ôçí êáôÜóôáóç.
	. Ùóôüóï, áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò ì²ïñåß íá åßíáé ìåéùìÅíç × íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôï áíáìåíüìåíï ÷ñ ìá.




	Áõôüìáôç Äçìéïõñãßá Ôáéíé í Ìéêñ×ò ÄéÜñêåéáò (Áíáóêü²çóç Ôáéíé í)
	Ì²ïñåßôå íá äçìéïõñã×óåôå ìéá ôáéíßá ìéêñ×ò äéÜñêåéáò á²ïôåëïÆìåíç á²ü ôéò åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜøáôå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò çìÅñáò.
	ÊÜèå öïñÜ ²ïõ êáôáãñÜöåôå ìéá åéêüíá, êáôáãñÜöåôáé óáí ôáéíßá êáé ç ÷ñïíéê× óôéãì× ôçò ë×øçò. ¹ëåò ïé ôáéíßåò ²ïõ êáôáãñÜöçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÅñáò á²ïèçêåÆïíôáé óáí Åíá áñ÷åßï.
	Ç ôáéíßá ì²ïñåß íá ìçí êáôáãñáöåß áí ôñáâ×îåôå ôçí öùôïãñáößá ëßãï ìåôÜ ôï Üíáììá ôçò ìç÷áí×ò, åÜí å²éëÅîåôå ôçí êáôÜóôáóç × åêôåëÅóåôå êÜ²ïéïí Üëëï ÷åéñéóìü óôçí êÜìåñá.
	Ì²ïñåßôå íá öéëôñÜñåôå áíÜ çìåñïìçíßá ôéò ôáéíßåò ²ïõ êáôáãñÜøáôå óôçí êáôÜóôáóç ãéá ²ñïâï- ë× (ó. 139).
	. Åöüóïí êáôáãñÜöåôå êáé ôáéíßåò åêôüò ôùí åéêüíùí, ç ì²áôáñßá èá åêöïñôéóôåß ôá÷Æôåñá á²ü ôéò ë×øåéò óôçí êáôÜóôáóç A.
	. Ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò ïñßæåôáé óôáèåñÜ óôá ãéá ôáéíßåò ²ïõ Å÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôçí êáôÜóôáóç .
	. Óôéò ²áñáêÜôù ²åñé²ô óåéò ïé ôáéíßåò èá á²ïèçêåõôïÆí óáí ìåìïíùìÅíá áñ÷åßá áêüìç êáé áí Å÷ïõí äçìéïõñãçèåß ôçí ßäéá çìÅñá óôçí êáôÜóôáóç .
	- ÅÜí ôï ìÅãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ ôïõ êëé² öèÜóåé óôá 4 GB × åÜí ï ÷ñüíïò åããñáö×ò öèÜóåé ²åñß²ïõ óôç 1  ñá
	- ÅÜí ç ôáéíßá ²ñïóôáôåÆåôáé (ó. 148)
	- ÅÜí áëëÜîåé ç ñÆèìéóç Æ íç ¿ñáò (ó. 181)
	- ÅÜí äçìéïõñãçèåß Åíáò íÅïò öÜêåëïò (ó. 180)

	. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ìç÷áí× êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ë×øçò ìéáò ôáéíßáò, êáôáãñÜöïíôáé å²ßóçò êáé ïé ×÷ïé ²ïõ ²áñÜãïíôáé.
	. Ç ìç÷áí× äåí èá ²áñÜãåé ç÷çôéêÜ ó×ìáôá ü²ùò ôï ²Üôçìá ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ × ôç ÷ñ×óç ôùí ÷åéñéóôçñßùí ôïõ ÷ñïíüìåôñïõ (ó. 176).



	Áíß÷íåõóç Ãñïó ²ïõ êáé Ë×øç (¸îõ²íï Êëåßóôñï)
	Áíß÷íåõóç °áìüãåëïõ êáé ÖùôïãñÜöçóç
	Ç ìç÷áí× èá ²ñáãìáôï²ïé×óåé ôçí ë×øç áêüìá êáé ÷ùñßò íá ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ êÜèå öïñÜ ²ïõ áíé÷íåÆåé Åíá ÷áìüãåëï.
	Ôá ÷áìüãåëá áíé÷íåÆïíôáé åõêïëüôåñá åÜí ôï èÅìá âñßóêåôáé áíôéìÅôù²ï ìå ôçí ìç÷áí× êáé áíïßîåé ôï óôüìá áñêåôÜ  óôå íá öáíïÆí ìåñéêÜ äüíôéá åí  ÷áìïãåëÜ.
	ÁöïÆ å²éëÅîåôå óôï â×ìá 1, ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá op.
	. ¹ôáí ïëïêëçñ óåôå ôçí öùôïãñÜöçóç èá ²ñÅ²åé íá å²éëÅîåôå ìéá Üëëç êáôÜóôáóç. Óôçí áíôßèåôç ²åñß²ôùóç, ç ìç÷áí× èá óõíå÷ßóåé íá öùôïãñáößæåé êÜèå öïñÜ ²ïõ áíé÷íåÆåôáé Åíá ÷áìüãåëï.
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá öùôïãñáößóåôå ²áô íôáò ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ.



	°ñ×óç ôïõ °ñïíüìåôñïõ ãéá ÂëåöÜñéóìá
	ÓôñÅøôå ôçí ìç÷áí× ²ñïò Åíá ²ñüóù²ï êáé ²áô×óôå ²ë×ñùò ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ. Ç ìç÷áí× èá êáôáãñÜøåé ôçí åéêüíá ²åñß²ïõ 2 äåõôåñüëå²ôá áöïÆ áíé÷íåõèåß âëåöÜñéóìá.
	. ÅêôåëÅóôå ôï âëåöÜñéóìá ìå ó÷åôéêÜ áñã× ôá÷Æôçôá.
	. Ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá ìçí áíé÷íåÆóåé ôï âëåöÜñéóìá åÜí ôá ìÜôéá êáëÆ²ôïíôáé á²ü ìáëëéÜ × êá²Åëï × åÜí ôï ²ñüóù²ï öïñÜ ãõáëéÜ.
	ÁöïÆ å²éëÅîåôå óôï â×ìá 1, ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá op.
	. ÅÜí ôï ²ñüóù²ï êëåßóåé êáé ôá äÆï ìÜôéá, ç ìç÷áí× èá áíé÷íåÆóåé å²ßóçò ôçí êßíçóç ùò âëåöÜñéóìá.
	. ÅÜí äåí áíé÷íåõèåß âëåöÜñéóìá, ôï êëåßóôñï èá åëåõèåñùèåß ²åñß²ïõ 15 äåõôåñüëå²ôá áñãüôåñá.
	. ÅÜí äåí õ²Üñ÷ïõí Üôïìá óôï êÜäñï üôáí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ²ë×ñùò, ç ìç- ÷áí× èá êáôáãñÜøåé ôçí ë×øç áöïÆ áíé÷íåÆóåé ôçí åßóïäï óôï êÜäñï êáé ôï âëåöÜñéóìá åíüò áôüìïõ.



	°ñ×óç ôïõ °ñïíüìåôñïõ ãéá Ãñüóù²á
	Ôï êëåßóôñï èá åëåõèåñùèåß ²åñß²ïõ 2 äåõôåñüëå²ôá ìåôÜ á²ü ôçí áíß÷íåõóç åíüò íÅïõ ²ñïó ²ïõ á²ü ôç ìç÷áí× (ó. 94). Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå áõô×í ôç ëåéôïõñãßá üôáí èÅëåôå íá óõììåôÅ÷åôå óôï êÜäñï, ü²ùò óå ìéá ïìáäéê× öùôïãñáößá.
	ÁöïÆ å²éëÅîåôå óôï â×ìá 1, ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá op.
	Áêüìá êáé áí ç ìç÷áí× äåí áíé÷íåÆóåé ôï ²ñüóù²ü óáò áöïÆ ì²åßôå óôï êÜäñï, ôï êëåßóôñï èá åëåõèåñùèåß 15 äåõôåñüëå²ôá áñãüôåñá.



	Óõíå÷×ò Ë×øç ìå Õøçë× Ôá÷Æôçôá (Ñé²× Õøçë×ò Ôá÷Æôçôáò HQ)
	Êñáô íôáò ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ, ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå Åùò 8 óõíå÷åßò ë×- øåéò ìå ìÅãéóôç ôá÷Æôçôá ²åñß²ïõ 9,6 åéêüíùí áíÜ äåõôåñüëå²ôï. Ôï HQ åßíáé áêñ íõìï ôïõ üñïõ "High Quality" (Õøçë× Ãïéüôçôá).
	. Ïé ñõèìßóåéò ãéá ôçí åóôßáóç, ôç öùôåéíüôçôá êáé ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ åßíáé óôáèåñÅò óÆìöùíá ìå ôçí ²ñ ôç ë×øç.
	. ÊáôÜ ôç ë×øç äåí åìöáíßæåôáé êáìßá Åíäåéîç óôçí ïèüíç.
	. ¹ôáí ïëïêëçñùèåß ç óõíå÷×ò ë×øçò, ì²ïñåß íá ÷ñåéáóôåß ïñéóìÅíïò ÷ñüíïò ²ñéí ì²ïñÅóåôå íá ôñáâ×îåôå ôçí å²üìåíç ë×øç.
	. Ç ôá÷Æôçôá ë×øçò ì²ïñåß íá ìåéùèåß áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ôéò ñõèìßóåéò ôçò ìç÷áí×ò êáé ôç èÅóç ôïõ æïõì.

	Åéêüíåò ²ïõ åìöáíßæïíôáé êáôÜ ôçí Ãñïâïë×
	ÊÜèå óåô á²ü óõíå÷üìåíåò åéêüíåò èá äçìéïõñã×óåé ìéá ïìÜäá êáé èá åìöáíßæåôáé ìüíï ç ²ñ ôç åéêüíá ôçò ïìÜäáò. Ôï åéêïíßäéï èá åìöáíéóôåß óôçí å²Üíù áñéóôåñ× ²ëåõñÜ ôçò ïèüíçò ãéá íá óáò õ²ïäåßîåé üôé ç åéêüíá á²ïôåëåß ìÅñïò ìéáò ïìÜäáò.
	ÅÜí äéáãñÜøåôå åéêüíá ²ïõ áí×êåé óå ïìÜäá (ó. 152), èá äéáãñáöïÆí êáé üëåò ïé õ²üëïé²åò åéêüíåò ôçò ïìÜäáò. Âåâáéùèåßôå üôé åßóôå ²ïëÆ ²ñïóåêôéêïß.
	. Ì²ïñåßôå íá áíá²áñÜãåôå ôéò åéêüíåò ìåìïíùìÅíá (ó. 144) êáé íá áêõñ óåôå ôçí êáôá÷ ñç- óç óå ïìÜäá (ó. 145).
	. ÅÜí ²ñïóôáôåÆóåôå (ó. 148) ìéá åéêüíá ²ïõ áí×êåé óå ïìÜäá, èá ²ñïóôáôåÆóåôå êáé üëåò ôéò õ²üëïé²åò åéêüíåò ôçò ïìÜäáò.
	. ÅÜí ²ñïâÜëëåôå åéêüíåò ïìÜäáò ìå ÷ñ×óç Ößëôñïõ Áíá²áñáãùã×ò (ó. 140) × ìÅóù ¸îõ- ²íçò Áíá²áñáãùã×ò (ó. 147), ç ïìáäï²ïßçóç áêõñ íåôáé ²ñïóùñéíÜ êáé ç ²ñïâïë× ôùí åéêüíùí ²ñáãìáôï²ïéåßôáé å²ß²åäï åéêüíáò.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ÷áñáêôçñßóåôå ùò áãá²çìÅíåò (ó. 154), íá å²åîåñãáóôåßôå (ó. 157 - 162), íá ôáîéíïì×óåôå óå êáôçãïñßåò (ó. 155), íá åêôõ² óåôå (ó. 164) × íá åöáñìüóåôå ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò (ó. 172) óå åéêüíåò ïìÜäáò. ÃñïâÜëëåôå ôéò åéêüíåò ïì...




	ÖùôïãñÜöçóç ìå Óõññáö× Åéêüíùí
	ÅÜí ôï ²ëÜíï ²ïõ èÅëåôå íá öùôïãñáö×óåôå åßíáé ìåãÜëï óå Åêôáóç, ì²ïñåßôå íá ôï ÷ùñß- óåôå ôñáâ íôáò ²åñéóóüôåñåò á²ü ìéá ë×øåéò, ôéò ï²ïßåò áñãüôåñá èá åí óåôå ÷ñçóéìï- ²ïé íôáò ôï êáôÜëëçëï ëïãéóìéêü ²ïõ äéáèÅôåé ï õ²ïëïãéóô×ò óáò, ãéá íá ä...
	. Áõô× ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äéáèÅóéìç üôáí óáí ïèüíç ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ìßá ôçëåüñáóç (ó. 193).
	. Ãéá íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï Êëåßäùìá AF, á²ïèçêåÆóôå ôï % óôï ²ë×êôñï (ó. 187).
	5


	Å²éëÅãïíôáò Ìüíïé óáò ôéò Ñõèìßóåéò
	Óå áõôü ôï êåöÜëáéï èá ìÜèåôå ² ò íá ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôéò äéÜöïñåò ëåéôïõñãßåò ôçò êáôÜóôáóçò G, âåëôé íïíôáò Åôóé ôéò öùôïãñáöéêÅò óáò éêáíüôçôåò.
	. Ïé å²åîçã×óåéò óôï êåöÜëáéï áõôü ²ñïû²ïèÅôïõí üôé ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò âñßóêåôáé óôç èÅóç G.
	. Ôï óÆìâïëï G áíôé²ñïóù²åÆåé ôïí üñï Ãñüãñáììá AE.
	. Ãñéí å²é÷åéñ×óåôå íá öùôïãñáö×óåôå ÷ñçóéìï²ïé íôáò ìßá á²ü ôéò ëåéôïõñãßåò ²ïõ ²åñé- ãñÜöïíôáé óå áõôü ôï êåöÜëáéï, åí  ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå ï²ïéáä×²ïôå êáôÜóôáóç åêôüò ôçò G, åëÅãîôå åÜí ç ëåéôïõñãßá åßíáé äéáèÅóéìç óå áõôÅò ôéò êáôáóôÜóå...



	ÖùôïãñÜöçóç ìå Ãñüãñáììá AE
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ôéò ñõèìßóåéò ãéá äéÜöïñåò ëåéôïõñãßåò áíÜëïãá ìå ôéò ²ñïôéì×óåéò óáò.
	Ôá áñ÷éêÜ AE áíôé²ñïóù²åÆïõí ôïí üñï “Áõôüìáôç ¸êèåóç”.
	Ç á²üóôáóç åóôßáóçò åßíáé ²åñß²ïõ 5 åê. (2,0") - Ü²åéñï óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç åõñåßáò ãùíßáò (j) êáé ²åñß²ïõ 30 åê. (12" ) - Ü²åéñï óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç ôçëåöáêïÆ (i).
	ÅÜí äåí åßíáé äõíáô× ç å²ßôåõîç ôçò óùóô×ò Åêèåóçò üôáí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ïé ôéìÅò ôá÷Æôçôáò êëåßóôñïõ êáé äéáöñÜãìáôïò åìöáíßæïíôáé ìå ²ïñôïêáëß ÷ñ ìá. Ãéá ôçí å²ßôåõîç ôçò óùóô×ò Åêèåóçò äïêé...
	. ÁíÜøôå ôï öëáò (ó. 81)
	. Å²éëÅîôå ìéá õøçëüôåñç ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85)



	ÑÆèìéóç ôçò Öùôåéíüôçôáò (Äéüñèùóç ¸êèåóçò)
	Ì²ïñåßôå íá ñõèìßæåôå ôçí ôõ²éê× Åêèåóç ²ïõ êáèïñßæåôáé á²ü ôç ìç÷áí× óå â×ìáôá 1/3 óôï² êáé åÆñïò á²ü -3 Åùò +3.
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé  óôå ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ y íá áëëÜæåé ôçí ôéì× ôçò äéüñèùóçò (ó. 121).


	Åíåñãï²ïßçóç ôïõ Öëáò
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå åíåñãï²ïßçóç ôïõ öëáò êÜèå öïñÜ óå êÜèå ë×øç.
	Ç ùöÅëéìç åìâÅëåéá ôïõ öëáò ãéá ôç ë×øç åßíáé ²åñß²ïõ 50 åê. - 7,0 ì. (1,6 - 23' ) óôç ìÅãé- óôç ñÆèìéóç åõñåßáò ãùíßáò (j) êáé ²åñß²ïõ 50 åê. - 2,3 ì. (1,6 - 7,5' ) óôç ìÅãéóôç ñÆèìé- óç ôçëåöáêïÆ (i).

	ÑÆèìéóç ôçò Éóïññï²ßáò ËåõêïÆ
	Ç ëåéôïõñãßá Éóïññï²ßá ËåõêïÆ êáèïñßæåé ôçí âÅëôéóôç éóïññï²ßá ôïõ ëåõêïÆ ãéá ÷ñ ìáôá ìå öõóéê× åìöÜíéóç ²ïõ ôáéñéÜæïõí ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	Áõôüì.
	Êáèïñßæåé áõôüìáôá ôç âÅëôéóôç éóïññï²ßá ëåõêïÆ, áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	Öùò ÇìÅñáò
	ÅîùôåñéêÅò ë×øåéò ìå êáëÅò êáéñéêÅò óõíè×êåò.
	ÓõííåöéÜ
	Ãéá ë×øåéò ìå óõííåöéÜ, õ²ü óêéÜ, × êáôÜ ôçí áíáôïë× × ôï óïÆñïõ²ï.
	Ëõ÷í. ÃõñÜêôùóçò
	Ãéá ë×øåéò ìå öùôéóìü á²ü ëõ÷íßåò ²õñÜêôùóçò êáé ëõ÷íßåò öèïñéóìïÆ ôÆ²ïõ bulb (óå 3 ì×êç êÆìáôïò).
	Ëõ÷í. ÖèïñéóìïÆ
	Ãéá ë×øåéò ìå öùôéóìü á²ü ëáì²ô×ñåò öèïñéóìïÆ ìå èåñìü ëåõêü öùò, øõ÷ñü ëåõêü öùò, × èåñìü ëåõêü öùò (óå 3 ì×êç êÆìáôïò).
	Ëõ÷í. ÖèïñéóìïÆ H
	Ãéá ë×øåéò ìå öùôéóìü á²ü ëáì²ô×ñåò öèïñéóìïÆ ìå öùò çìÅñáò êáé ëáì²ô×ñåò öèïñéóìïÆ ôÆ²ïõ öùôüò çìÅñáò (óå 3 ì×êç êÆìáôïò).

	h
	Öëáò
	ÊáôÜ ôç ë×øç öùôïãñáöé í ìå öëáò.

	S
	Õ²ïâñÆ÷éá
	Êáèïñßæåé ôçí êáëÆôåñç éóïññï²ßá ëåõêïÆ êáé ìåé íåé ôçí Åíôáóç ôùí ôüíùí ôïõ ì²ëå ÷ñ ìáôïò ãéá õ²ïâñÆ÷éåò ë×øåéò ìå öõóéêÜ ÷ñ ìáôá.
	ÅîåéäéêåõìÅíç
	Ãéá ÷åéñïêßíçôï êáèïñéóìü ôçò åîåéäéêåõìÅíçò éóïññï²ßáò ëåõêïÆ.
	ÅîåéäéêåõìÅíç Éóïññï²ßá ËåõêïÆ
	Ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ áíÜëïãá ìå ôçí öùôåéí× ²çã× ôçò óêçí×ò ë×øçò. Âåâáéùèåßôå üôé ²ñïóáñìüæåôå ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ áíÜëïãá ìå ôçí öùôåéí× ²çã× ôçò óêçí×ò ë×øçò.
	ÅÜí áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò ôçò ìç÷áí×ò ìåôÜ ôçí êáôáãñáö× ôùí äåäïìÅíùí éóïññï²ßáò ëåõêïÆ, ç á²üäïóç ôùí ôüíùí äåí èá åßíáé óùóô×.


	Äéüñèùóç ôçò Éóïññï²ßáò ËåõêïÆ
	Ì²ïñåßôå íá äéïñè óåôå ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ. Áõô× ç äéüñèùóç Å÷åé ôï ßäéï á²ïôÅëåóìá ìå ôç ÷ñ×óç åíüò äéáèÅóéìïõ óôï åì²üñéï ößëôñïõ ìåôáôñï²×ò èåñìïêñáóßáò ÷ñ ìáôïò × äéüñèùóçò ÷ñ ìáôïò.
	. Ïé ÷áñáêô×ñåò B, Á, Ì êáé G áíôé²ñïóù²åÆïõí ôá ÷ñ ìáôá ì²ëå, êßôñéíï, ìáôæÅíôá êáé ²ñÜóéíï áíôßóôïé÷á.
	. Áêüìá êé áí áëëÜîåôå ôç ñÆèìéóç ôçò éóïññï²ßáò ëåõêïÆ óôï â×ìá 1 ôçò ó. 82 áöïÆ ²ñïóáñ- ìüóåôå ôï å²ß²åäï ôçò äéüñèùóçò, ïé ñõèìßóåéò áõôÅò èá äéáôçñçèïÆí. Ùóôüóï, ïé ñõèìßóåéò èá ìçäåíéóôïÆí åÜí êáôáãñáöïÆí äåäïìÅíá åîåéäéêåõìÅíçò éóïññï²ßáò ëåõêïÆ.
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ²ñïâÜëëåôå ôçí ïèüíç ñÆèìéóçò B êáé A ²åñéóôñÅöïíôáò á²ëÜ ôïí äáêôÆëéï y (ó. 121).
	. ¸íá å²ß²åäï äéüñèùóçò ôùí ì²ëå/êßôñéíïõ éóïäõíáìåß ìå 7 mired åíüò ößëôñïõ ìåôáôñï²×ò èåñìïêñáóßáò ÷ñ ìáôïò. (Mired: ìïíÜäá ìÅôñçóçò ç ï²ïßá õ²ïäçë íåé ôçí ²õêíüôçôá åíüò ößëôñïõ ìåôáôñï²×ò èåñìïêñáóßáò ÷ñ ìáôïò).




	Áëëáã× ôçò Ôá÷Æôçôáò ISO
	Ç ìç÷áí× ²ñïóáñìüæåé áõôüìáôá ôçí ôá÷Æôçôá ISO áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç êáé ôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	°áìçë×
	Õøçë×
	ÅîùôåñéêÅò ë×øåéò ìå êáëÅò êáéñéêÅò óõíè×êåò.
	Ãéá ë×øåéò ìå óõííåöéÜ × êáôÜ ôçí áíáôïë× × ôï óïÆñïõ²ï.
	Ãéá ë×øç íõ÷ôåñéí í ôï²ßùí × óå óêïôåéíïÆò åóùôåñéêïÆò ÷ ñïõò.
	. Ç ìåßùóç ôçò ôá÷Æôçôáò ISO Å÷åé óáí á²ïôÅëåóìá ôçí ²áñáãùã× åéêüíùí ìå õøçëüôåñç åõ- êñßíåéá. Ùóôüóï, óå ïñéóìÅíåò óõíè×êåò ë×øçò õ²Üñ÷åé áõîçìÅíç ²éèáíüôçôá öëïõôáñß- óìáôïò ôçò åéêüíáò.
	. Ç áÆîçóç ôçò ôá÷Æôçôáò ISO Å÷åé óáí á²ïôÅëåóìá ôçí áÆîçóç ôçò ôá÷Æôçôáò ôïõ êëåßóôñïõ, ôç ìåßùóç ôïõ öëïõôáñßóìáôïò ôçò åéêüíáò êáé ôçí å²ßôåõîç ìåãáëÆôåñçò åìâÅëåéáò ôïõ öëáò,  óôå íá öôÜíåé óå á²ïìáêñõóìÅíá èÅìáôá. Ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò,...
	. ¹ôáí èÅóåôå ôçí ìç÷áí× óå , ì²ïñåßôå íá ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ ãéá íá åìöáíßóåôå ôçí ôá÷Æôçôá ISO ç ï²ïßá å²éëÅãåôáé áõôüìáôá.
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá êáèïñßóåôå ôçí ôá÷Æôçôá ISO ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï m êáé å²éëÅãïíôáò . Ãáô×óôå ôá ²ë×êôñá qr × ²åñéóôñÅøôå ôïí å²éëïãÅá 7 ãéá íá êáèïñßóåôå ìéá å²éëïã× êáé êáôü²éí ²áô×óôå îáíÜ ôï ²ë×êôñï m. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï åí  ç ìç÷áí× â...
	Áëëáã× ôçò ÌÅãéóôçò Ôá÷Æôçôáò ISO ãéá ôç ÑÆèìéóç
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ìéá ìÅãéóôç ôá÷Æôçôá ISO ìåôáîÆ ôùí ôéì í Åùò ãéá ôç ñÆèìéóç .
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôçí ôá÷Æôçôá ISO ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï n êáé å²éëÅãïíôáò [Áõôüìáôåò Ñõèìßóåéò ISO] óôçí êáñôÅëá 4.


	Áëëáã× ôçò Ôá÷Æôçôáò Áëëáã×ò ãéá ôç ÑÆèìéóç
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ôçí ôá÷Æôçôá áëëáã×ò ìåôáîÆ ôùí ôéì í [Áñã×], [Ôõ²éê×] × [Ãñ×ãïñç] ãéá ôç ñÆèìéóç .



	ÖùôïãñÜöçóç ìå Äéüñèùóç ôçò Öùôåéíüôçôáò (i-Contrast)
	Ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá åíôï²ßóåé ²åñéï÷Åò óôï êÜäñï, ü²ùò ²ñüóù²á × öüíôï ²ïõ åßíáé ²ïëÆ öùôåéíÜ × óêïôåéíÜ êáé íá ôá ²ñïóáñìüóåé áõôüìáôá å²éëÅãïíôáò ôçí âÅëôéóôç öùôåéíüôçôá êáôÜ ôçí ë×øç.
	Ãéá ôçí êáôáóôïë× ôçò õ²åñÅêèåóçò ôùí öùôåéí í ôüíùí ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá Äéüñèùóçò Äõíáìéê×ò Ãåñéï÷×ò. Ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ëå²ôïìåñåé í óôá óêïôåéíÜ ôì×ìáôá ôçò åéêüíáò ÷ñçóéìï²ïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá Äéüñèùóçò Óêïôåéí í Ãåñéï÷ í.
	. Óå ïñéóìÅíåò ²åñé²ô óåéò, ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò ì²ïñåß íá åßíáé ÷áìçë× × ç ñÆèìéóç ôçò Åêèåóçò íá ìçí åßíáé êáôÜëëçëç.
	. ¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá äéïñè íåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜöåôå (ó. 161).
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ñõèìßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ y íá áëëÜæåé ôéò ñõèìßóåéò Äéüñèùóç ÄÃ × Äéüñèùóç ÓêéÜò (ó. 121).
	. Äåí åßíáé äéáèÅóéìç óôéò êáôáóôÜóåéò × .

	Äéüñèùóç Äõíáìéê×ò Ãåñéï÷×ò (Äéüñèùóç ÄÃ)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ ôùí áêüëïõèùí ìåèüäùí ãéá ôç äéüñèùóç ôçò äõíáìéê×ò ²åñéï÷×ò: , êáé .
	. Ìå ôéò å²éëïãÅò êáé , ç ôá÷Æôçôá ISO å²áíÅñ÷åôáé óå áêüìç êé åÜí ïñßóåôå õøçëüôåñç ôá÷Æôçôá á²ü .
	. Ìå ôçí å²éëïã× , ç ôá÷Æôçôá ISO å²áíÅñ÷åôáé óå áêüìç êé åÜí ïñßóåôå ÷áìçëüôåñç ôá÷Æôçôá á²ü .
	. Ìå ôçí å²éëïã× , ç ôá÷Æôçôá ISO å²áíÅñ÷åôáé óå áêüìç êé åÜí ïñßóåôå ÷áìçëüôåñç ôá÷Æôçôá á²ü .


	Äéüñèùóç ÓêéÜò

	Áëëáã× ôïõ Å²é²Åäïõ Ìåßùóçò ÈïñÆâïõ (NR óå Õøçë× Ôá÷Æôçôá ÉSO)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 3 å²é²Åäùí äéüñèùóçò ôïõ èïñÆâïõ: [Ôõ²éê×], [Õøçë×], [°áìçë×]. Ç ëåéôïõñãßá áõô× åßíáé éäéáßôåñá á²ïôåëåóìáôéê× êáôÜ ôç ë×øç ìå õøçëÅò ôá÷Æôçôåò ISO.
	. Ïé ñõèìßóåéò ôçò å²éëïã×ò [NR õøçë. ÉSO] äåí åöáñìüæïíôáé óôéò ôáéíßåò.
	. Ìç äéáèÅóéìç ãéá ôéò å²éëïãÅò × .


	Ë×øç Åéêüíùí RAW
	Ïé åéêüíåò RAW åßíáé áêáôÅñãáóôá äåäïìÅíá ²ïõ êáôáãñÜöïíôáé ÷ùñßò ó÷åäüí êáèüëïõ õ²ïâÜèìéóç óôçí ²ïéüôçôá, ç ï²ïßá ²ñïêÆ²ôåé á²ü ôçí å²åîåñãáóßá ôçò åéêüíáò óôï åóù- ôåñéêü ôçò ìç÷áí×ò. Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá ...
	ÊáôáãñÜöåé ìéá åéêüíá JPEG. ÊáôÜ ôçí åããñáö× åéêüíùí JPEG, ç å²åîåñãáóßá ôçò åéêüíáò ãéá âÅëôéóôç ²ïéüôçôá êáé ç óõì²ßåóç åêôåëïÆíôáé óôï åóùôåñéêü ôçò ìç÷áí×ò. Ùóôüóï, ç äéáäéêáóßá óõì²ßåóçò äåí ì²ïñåß íá áíôéóôñáöåß, ²ñÜãìá ²ïõ óçìáßíåé üôé...
	ÊáôáãñÜöåé ìéá åéêüíá RAW. Ïé åéêüíåò RAW åßíáé áêáôÅñãáóôá äåäïìÅíá ²ïõ êáôáãñÜöïíôáé ÷ùñßò ó÷åäüí êáèüëïõ õ²ïâÜèìéóç óôçí ²ïéüôçôá, ç ï²ïßá ²ñïêÆ²ôåé á²ü ôçí å²åîåñãáóßá ôçò åéêüíáò óôï åóùôåñéêü ôçò ìç÷áí×ò. Ôá äåäïìÅíá áõôÜ äåí ì²ïñïÆí íá...
	Ç ñÆèìéóç ôùí åããñáöüìåíùí pixels ïñßæåôáé óôáèåñÜ óå 4000 x 3000 êáé ôï ìÅãåèïò ôùí äåäï- ìÅíùí ìéá ìåìïíùìÅíçò åéêüíáò åßíáé ²åñß²ïõ 17076 KB.
	Ìå êÜèå ë×øç êáôáãñÜöïíôáé äÆï åéêüíåò, ìßá åéêüíá RAW êáé ìßá åéêüíá JPEG .
	Êáè ò óå êÜèå ë×øç êáôáãñÜöåôáé å²ßóçò ìßá åéêüíá JPEG, ì²ïñåßôå íá åêôõ² óåôå ôçí åéêüíá, × íá ôçí ²ñïâÜëåôå ó' Åíáí õ²ïëïãéóô×, ÷ùñßò íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü.
	Ãéá íá ìåôáöÅñåôå óå õ²ïëïãéóô× ôéò åéêüíåò RAW êáé ôéò åéêüíåò JPEG ²ïõ êáôáãñÜöçêáí ôçí ßäéá óôéãì×, âåâáéùèåßôå üôé ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü (ó. 34).
	ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²áô×óôå a (ó. 29) êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ìéáò åéêüíáò , ì²ïñåßôå íá å²éëÅîôå ìåôáîÆ ôùí ñõèìßóåùí [Äéáãñ. ], [Äéáãñ. JPEG] × [Äéáãñ. +JPEG].
	. Ïé ëåéôïõñãßåò øçöéáêïÆ æïõì (ó. 50) êáé åêôÆ²ùóçò çìåñïìçíßáò (ó. 52) äåí åßíáé äéáèÅóéìåò êáôÜ ôç ë×øç åéêüíùí × .
	. Ç å²Åêôáóç ôùí áñ÷åßùí ãéá ôéò åéêüíåò JPEG åßíáé “.JPG”, åí  ç áíôßóôïé÷ç å²Åêôáóç ãéá ôéò åéêüíåò RAW åßíáé “.CR2”.



	Óõíå÷×ò Ë×øç
	Ç ìç÷áí× óõíå÷ßæåé ôç öùôïãñÜöçóç ãéá üóï ÷ñüíï êñáôÜôå ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ.
	W
	Óõíå÷×ò Ë×øç

	2,3
	Ç ìç÷áí× ²ñáãìáôï²ïéåß óõíå÷ ò ë×øåéò ìå êáèïñéóìÅíç åóôßáóç êáé Åêèåóç üôáí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåß- óôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ.
	Óõíå÷×ò Ë×øç ìå AF

	0,8
	Ç ìç÷áí× ²ñáãìáôï²ïéåß óõíå÷ ò ë×øåéò êáé åóôéÜæåé.
	Ç ñÆèìéóç [Ãëáßóéï AF] åßíáé óôáèåñÜ êáèïñéóìÅíç óôçí ôéì× [ÊÅíôñï].
	Óõíå÷×ò Ë×øç LV*

	0,8
	Ç ìç÷áí× ²ñáãìáôï²ïéåß óõíå÷ ò ë×øåéò ìå ôçí åóôßáóç óôáèåñ× óôç èÅóç ²ïõ Å÷åé êáèïñéóôåß óôç ÷åéñïêßíçôç åóôßáóç. Óôçí êáôÜóôáóç t, ç åóôßáóç åßíáé êëåéäùìÅíç óôç èÅóç ²ïõ Å÷åé êáèïñéóôåß ìå ôçí ²ñ ôç ë×øç.
	* Óôéò êáôáóôÜóåéò t (ó. 62), Êëåßäùìá ÁF (ó. 99) × °åéñïêßíçôç Åóôßáóç (ó. 102), ç ñÆèìéóç èá áëëÜîåé óå .

	. Äåí ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå áõô×í ôç ëåéôïõñãßá ìå ôï ÷ñïíüìåôñï (ó. 53).
	. ÁíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò, ôéò ñõèìßóåéò ôçò ìç÷áí×ò êáé ôçí èÅóç ôïõ æïõì, ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá äéáêüøåé ²ñïóùñéíÜ ôçí öùôïãñÜöçóç × ç ôá÷Æôçôá ôçò ë×øçò íá ìåéùèåß.
	. Êáè ò ï áñéèìüò ôùí åéêüíùí áõîÜíåôáé, ç ôá÷Æôçôá ë×øçò ì²ïñåß íá ìåéùèåß.
	. ÅÜí áíÜøåé ôï öëáò, ç ôá÷Æôçôá ë×øçò ì²ïñåß íá ìåéùèåß.


	Áëëáã× ôùí Ôüíùí ìéáò Åéêüíáò (Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ)
	¸÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá áëëÜæåôå ôïõò ôüíïõò ìéáò åéêüíáò, åöáñìüæïíôáò ².÷. ôüíïõò ü²ùò ç óÅ²éá × íá ìåôáôñÅ²åôå ôéò åéêüíåò óå áó²ñüìáõñåò êáôÜ ôçí ë×øç.
	Ôá°ñ ìáôÜÌïõOff

	-
	ÆùçñÜ °ñ ìáôá
	ÁÆîçóç ôçò áíôßèåóçò êáé ôïõ êïñåóìïÆ, Åôóé  óôå ôá ÷ñ ìáôá íá äåß÷íïõí ²éï æùíôáíÜ.
	ÏõäÅô. °ñ ìáôá
	Ìåßùóç ôçò áíôßèåóçò êáé ôïõ êïñåóìïÆ, Åôóé  óôå ôá ÷ñ ìáôá íá äåß÷íïõí ²éï ïõäÅôåñá.
	ÓÅ²éá
	ÁëëÜæåé ôçí åéêüíá óå ôüíïõò óÅ²éá
	Á/Ì
	ÁëëÜæåé ôçí åéêüíá óå áó²ñüìáõñç.
	Èåôéêü Öéëì
	ÓõíäõÜæåé ôá á²ïôåëÅóìáôá ôùí åöÅ ¸íôïíï Êüêêéíï, ¸íôïíï ÃñÜ- óéíï êáé ¸íôïíï Ì²ëå ãéá ôçí ²áñáãùã× Åíôïíùí ÷ñùìÜôùí ìå öõ- óéê× åìöÜíéóç ü²ùò áõôÜ ²ïõ ²ñïêÆ²ôïõí á²ü Åíá èåôéêü öéëì.
	Ôüíïé ÄÅñìáôïò: +
	Ïé ôüíïé ôïõ äÅñìáôïò åìöáíßæïíôáé ²éï öùôåéíïß.
	Ôüíïé ÄÅñìáôïò: -
	Ïé ôüíïé ôïõ äÅñìáôïò åìöáíßæïíôáé ²éï óêïÆñïé.
	¸íôïíï Ì²ëå
	Ôïíßæåé ôïõò ì²ëå ôüíïõò. ÊÜíåé èÅìáôá ìå ì²ëå ÷ñ ìá ü²ùò ï ïõ- ñáíüò × ï ùêåáíüò íá äåß÷íïõí ²éï æùíôáíÜ.
	¸íôïíï ÃñÜóéíï
	Ôïíßæåé ôïõò ²ñÜóéíïõò ôüíïõò. ÊÜíåé èÅìáôá ìå ²ñÜóéíï ÷ñ ìá ü²ùò Åíá âïõíü × ôá öõëë ìáôá íá äåß÷íïõí ²éï æùíôáíÜ.
	¸íôïíï Êüêêéíï
	Ôïíßæåé ôïõò êüêêéíïõò ôüíïõò. ÊÜíåé èÅìáôá ìå êüêêéíï ÷ñ ìá íá äåß÷íïõí ²éï æùíôáíÜ.
	Åîåéäéêåõì. °ñ ìá
	Ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí áíôßèåóç, ôçí ïîÆôçôá, ôïí êïñåóìü ôùí ÷ñùìÜôùí, êë²., áíÜëïãá ìå ôéò ²ñïôéì×óåéò óáò (ó. 92).
	. Ç éóïññï²ßá ëåõêïÆ äåí ì²ïñåß íá êáèïñéóôåß óôéò êáôáóôÜóåéò êáé (ó. 82).
	. Óôéò êáôáóôÜóåéò êáé , ôá ÷ñ ìáôá åêôüò ôïõ ÷ñ ìáôïò ôïõ äÅñìáôïò ôùí áíèñ - ²ùí ì²ïñåß íá áëëÜîïõí. Ìå ïñéóìÅíá ÷ñ ìáôá äÅñìáôïò, ì²ïñåß íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôá áíá- ìåíüìåíá á²ïôåëÅóìáôá.
	. Ìç äéáèÅóéìç ãéá ôéò å²éëïãÅò × .
	ÅîåéäéêåõìÅíï °ñ ìá
	Åíåñãï²ïé íôáò ôçí áíôßèåóç, ôçí üîõíóç, ôïí êïñåóìü ÷ñ ìáôïò, ôïõò êüêêéíïõò, ²ñÜóé- íïõò êáé ì²ëå ôüíïõò, êáè ò êáé ôïõò ôüíïõò äÅñìáôïò Å÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 5 äéáöïñåôéê í å²é²Åäùí.



	ÖùôïãñÜöçóç óå Êïíôéí× Á²üóôáóç (Êïíôéí× Ë×øç)
	ÅÜí èÅóåôå ôçí êÜìåñá óôç èÅóç e, ç åóôßáóç åêôåëåßôáé ìüíï óôá êïíôéíÜ èÅìáôá. Ôï åÆñïò åóôßáóçò åßíáé ²åñß²ïõ 3 - 50 åê. (1,2 - 1,6') á²ü ôï Üêñï ôïõ öáêïÆ óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç åõñåßáò ãùíßáò (j).
	ÅÜí áíÜøåé ôï öëáò, ïé Üêñåò ôçò åéêüíáò ì²ïñåß íá åìöáíßæïíôáé óêïÆñåò.
	ÄïêéìÜóôå íá ôï²ïèåô×óåôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï êáé íá öùôïãñáö×óåôå ìå ôï ÷ñïíüìåôñï, Åôóé  óôå íá á²ïöÆãåôå ôõ÷üí êßíçóç ôçò ìç÷áí×ò êáé öëïõôÜñéóìá ôçò åéêüíáò (ó. 53).


	°ñ×óç ôïõ ØçöéáêïÆ Ìåôáôñï²Åá ÔçëåöáêïÆ
	Ç åóôéáê× á²üóôáóç ôïõ öáêïÆ ì²ïñåß íá áõîçèåß êáôÜ 1,5x × 2,0x. Å²éôñÅ²åé ôç ÷ñ×óç õøçëüôåñçò ôá÷Æôçôáò êëåßóôñïõ êáé ìåé íåé ôçí ²éèáíüôçôá áóôÜèåéáò ôçò ìç÷áí×ò á²ü ôçí ²åñß²ôùóç ü²ïõ ôï æïõì (óõì²åñéëáìâáíïìÅíïõ ôïõ øçöéáêïÆ æïõì) ÷ñçóéìï...
	. Ïé áíôßóôïé÷åò åóôéáêÅò á²ïóôÜóåéò êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôùí å²éëïã í [1.5x] êáé [2.0x] åßíáé 36 - 180 ÷éë. êáé 48 - 240 ÷éë. (óå áíôéóôïé÷ßá ìå öéëì 35mm).
	. Ç ñÆèìéóç åããñáöüìåíùí pixel (ó. 56) × Å÷åé óáí á²ïôÅëåóìá ôç ìåßùóç ôçò ²ïéü- ôçôáò ôùí åéêüíùí (ï óõíôåëåóô×ò æïõì åìöáíßæåôáé ìå ì²ëå ÷ñ ìá).
	. Ï øçöéáêüò ìåôáôñï²Åáò ôçëåöáêïÆ äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß ìáæß ìå ôï øçöéáêü æïõì (ó. 50).
	. Ï øçöéáêüò ìåôáôñï²Åáò ôçëåöáêïÆ ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß ìüíï óå áíáëïãßåò åéêüíáò .
	. Ïé ôá÷Æôçôåò êëåßóôñïõ ì²ïñåß íá åßíáé ßäéåò óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç ôçëåöáêïÆ i êáé êáôÜ ôç ìåãÅèõíóç óôï èÅìá ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï â×ìá 2 óôç ó. 51.


	Áëëáã× ôçò ÊáôÜóôáóçò Ãëáéóßïõ AF
	¸÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá áëëÜæåôå ôçí êáôÜóôáóç ²ëáéóßïõ AF (Auto Focus, Áõôüìáôç Åóôß- áóç) áíÜëïãá ìå ôçí óêçí× ²ïõ èÅëåôå íá öùôïãñáö×óåôå.
	AiAF Ãñüóù²ï
	. Áíé÷íåÆåé ôá ²ñüóù²á ôùí áíèñ ²ùí êáé êáèïñßæåé ôçí åóôßáóç, ôçí Åêèåóç (ìüíï óôçí êáôÜóôáóç öùôïìÅôñçóçò ìå óõíïëéê× á²ïôßìçóç ) êáé ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ (ìüíï ãéá ôçí êáôÜóôáóç ).
	. ¹ôáí ç ìç÷áí× åßíáé óôñáììÅíç ²ñïò ôá èÅìáôá, óôï ²ñüóù²ï ôï ï²ïßï ç ìç÷áí× èåù- ñåß üôé áíôéóôïé÷åß óôï êÆñéï èÅìá åìöáíßæåôáé Åíá ²ëáßóéï ìå ëåõêü ÷ñ ìá, åí  óå üëá ôá Üëëá ²ñüóù²á åìöáíßæïíôáé ²ëáßóéá (Åùò 2) ìå ãêñé ÷ñ ìá.
	. ¸íá ²ëáßóéï èá áêïëïõèåß ôï êéíïÆìåíï èÅìá, ìÅóá óôï åÆñïò êÜ²ïéáò óõãêåêñéìÅíçò åìâÅëåéáò.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, óôçí ïèüíç èá åì- öáíéóôïÆí Åùò 9 ²ëáßóéá ìå ²ñÜóéíï ÷ñ ìá óôá ²ñüóù²á óôá ï²ïßá åóôéÜæåé ç ìç÷áí×.
	. ÅÜí äåí áíé÷íåõôåß Åíá ²ñüóù²ï × åìöáíßæïíôáé ìüíï ãêñé ²ëáßóéá (÷ùñßò êáíÅíá ëåõêü ²ëáßóéï), åÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ èá åìöáíéóôïÆí Åùò 9 ²ñÜóéíá ²ëáßóéá óôéò ²åñéï÷Åò ü²ïõ å²éôõã÷Üíåôáé åóôßáóç á²ü ôç ìç÷áí×.
	. Ôï ²ëáßóéï AF èá åìöáíéóôåß óôï êÅíôñï ôçò ïèüíçò åÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ üôáí ç ñÆèìéóç [Servo AF] (ó. 99) Å÷åé ôåèåß óå [On].
	. Ãáñáäåßãìáôá ²ñïó ²ùí ²ïõ äåí ì²ïñïÆí íá áíé÷íåõôïÆí:
	- Á²ïìáêñõóìÅíá × ²ïëÆ êïíôéíÜ èÅìáôá.
	- ÓêïÆñá × öùôåéíÜ èÅìáôá.
	- Ãñüóù²á óå ²ñïößë × õ²ü ãùíßá, × ²ñüóù²á ôùí ï²ïßùí Åíá ìÅñïò ôïõò åßíáé êñõììÅíï.

	. Ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá èåùñ×óåé óáí ²ñüóù²á Üëëá áíôéêåßìåíá, åêôüò áíèñ ²ùí.
	. ÅÜí ç ìç÷áí× äåí ì²ïñåß íá åóôéÜóåé üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ôï ²ëáßóéï AF äåí åìöáíßæåôáé.


	ÃáñáêïëïÆèçóç AF
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ôï èÅìá óôï ï²ïßï èÅëåôå íá åóôéÜóåôå êáé íá öùôïãñáö×óåôå (ó. 96).

	FlexiZone/ÊÅíôñï
	Ç ìç÷áí× ÷ñçóéìï²ïéåß Åíá ²ëáßóéï AF. Ç äõíáôüôçôá áõô× åßíáé á²ïôåëåóìáôéê× ãéá ôçí åóôßáóç óå Åíá óõãêåêñéìÅíï óçìåßï. Óôç ñÆèìéóç [FlexiZone], ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç èÅ- óç êáé ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ëáéóßïõ AF (ó. 97).
	ÅÜí ç ìç÷áí× äåí ì²ïñåß íá åóôéÜóåé üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ôï ÷ñ ìá ôïõ ²ëáéóßïõ AF èá áëëÜîåé óå êßôñéíï êáé èá åìöáíéóôåß ôï åéêïíßäéï .

	Áëëáã× ôïõ ÊÜäñïõ ìå Êëåßäùìá Åóôßáóçò
	Åí  êñáôÜôå ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí, ç åóôßáóç êáé ç Åêèåóç ²á- ñáìÅíïõí óôáèåñÅò. Óå áõôü ôï óçìåßï ì²ïñåßôå íá ó÷çìáôßóåôå îáíÜ ôï å²éèõìçôü êÜäñï êáé íá êáôáãñÜøåôå ôçí åéêüíá. Ç ëåéôïõñãßá áõô× ïíïìÜæåôáé Êëåßäùìá Åóôßáóçò.



	Å²éëïã× ôïõ ÈÅìáôïò Åóôßáóçò (ÃáñáêïëïÆèçóç AF)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ôï èÅìá óôï ï²ïßï èÅëåôå íá åóôéÜóåôå êáé íá öùôïãñáö×óåôå.
	. Ç ìç÷áí× èá áíé÷íåÆóåé Åíá èÅìá áêüìá êé åÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ÷ùñßò íá ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï q. ¹ôáí ç ë×øç ïëïêëçñùèåß, óôï êÅíôñï ôçò ïèüíçò èá åìöáíéóôåß ôï ²ëáßóéï .
	. ¹ôáí ç ñÆèìéóç [Servo AF] (ó. 99) êáèïñßæåôáé óôáèåñÜ óå [On].
	. Ç ìç÷áí× ßóùò äåí åßíáé óå èÅóç íá ²áñáêïëïõèåß ôï èÅìá åÜí áõôü åßíáé ²ïëÆ ìéêñü, êéíåßôáé ²ïëÆ ãñ×ãïñá × ç áíôßèåóç ìåôáîÆ èÅìáôïò êáé öüíôïõ åßíáé ²ïëÆ ÷áìçë×.
	. ÊáôÜ ôç ë×øç óå êáôÜóôáóç (ó. 102), ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï q ãéá ²åñéóóüôåñï á²ü 1 äåõôåñüëå²ôï.
	. Ç å²éëïã× äåí åßíáé äéáèÅóéìç óôçí êáôÜóôáóç e.


	Áëëáã× ôçò ÈÅóçò êáé ôïõ ÌåãÅèïõò ôïõ ²ëáéóßïõ AF
	¹ôáí ç êáôÜóôáóç ²ëáéóßïõ AF Å÷åé ôåèåß óå [FlexiZone] (ó. 95), ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç èÅóç êáé ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ëáéóßïõ AF.
	. Ôï ²ëáßóéï ôïõ óçìåßïõ AE ì²ïñåß íá óõíäåèåß ìå ôï ²ëáßóéï AF (ó. 103).
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ëáéóßïõ AF ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï n êáé å²éëÅãïíôáò ôç ñÆèìéóç [ÌÅã.ÃëáéóßïõAF] óôçí êáñôÅëá 4.
	. Ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ëáéóßïõ AF ïñßæåôáé óå [Êáíïíéêü] êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôïõ øçöéáêïÆ æïõì (ó. 50), ôïõ øçöéáêïÆ ìåôáôñï²Åá ôçëåöáêïÆ (ó. 93) × ôçò ÷åéñïêßíçôçò åóôßáóçò (ó. 102).


	ÌåãÅèõíóç ôïõ Óçìåßïõ Åóôßáóçò
	ÅÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ôï Ãëáßóéï AF èá ìåãåèõíèåß êáé èá Å÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá åëÅãîåôå ôçí åóôßáóç.
	Óôçí å²éëïã× [AiAF Ãñüóù²ï], ç åéêüíá äåí èá åìöáíéóôåß óå ìåãÅèõíóç åÜí äåí åßíáé äõíáô× ç áíß÷íåõ- óç åíüò ²ñïó ²ïõ × åÜí ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ñïó ²ïõ åßíáé õ²åñâïëéêÜ ìåãÜëï óå ó÷Åóç ìå ôçí ïèüíç. Óôç ñÆèìéóç [FlexiZone] × [ÊÅíôñï], ç åéêüíá äå...
	ÅÜí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôï øçöéáêü æïõì (ó. 50), ôïí øçöéáêü ìåôáôñï²Åá ôçëåöáêïÆ (ó. 93), ôéò ëåéôïõñãßåò ÃáñáêïëïÆèçóç AF (ó. 95), Servo AF (ó. 99) × êáôÜ ôç ÷ñ×óç ìéáò ôçëåüñáóçò óáí ïèüíç (ó. 192), ç åéêüíá äåí åìöáíßæåôáé óå ìåãÅèõíóç.


	ÖùôïãñÜöçóç ìå ôç Ëåéôïõñãßá Servo AF
	Êñáô íôáò ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí, ç ìç÷áí× óõíå÷ßæåé íá ²ñï- óáñìüæåé ôçí åóôßáóç êáé ôéò ²áñáìÅôñïõò Åêèåóçò, å²éôñÅ²ïíôÜò óáò íá ôñáâÜôå öùôï- ãñáößåò êéíïÆìåíùí èåìÜôùí, ÷ùñßò íá ÷Üóåôå ïÆôå Åíá ²ëÜíï.
	. Ç ìç÷áí× åíäÅ÷åôáé íá ìçí ì²ïñåß íá å²éôÆ÷åé åóôßáóç óå ïñéóìÅíåò ²åñé²ô óåéò.
	. Óå óõíè×êåò ÷áìçëïÆ öùôéóìïÆ, ôá ²ëáßóéá AF ì²ïñåß íá ìçí áëëÜæïõí óå ì²ëå ÷ñ ìá áêüìá êáé áöïÆ ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ. Óå áõô× ôçí ²åñß- ²ôùóç, ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôçí Åêèåóç êáé ôçí åóôßáóç ìå...
	. ÅÜí ç å²ßôåõîç ôçò óùóô×ò Åêèåóçò äåí åßíáé äõíáô×, ç ôá÷Æôçôá ôïõ êëåßóôñïõ êáé ç ôéì× ôïõ äéáöñÜãìáôïò åìöáíßæïíôáé ìå ²ïñôïêáëß ÷ñ ìá. Åëåõèåñ óôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ êáé êáôü²éí ²áô×óôå ôï îáíÜ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí.
	. Óå áõô× ôçí êáôÜóôáóç äåí ì²ïñåßôå íá öùôïãñáö×óåôå åÜí åßíáé åíåñãï²ïéçìÅíï ôï êëåßäùìá ÁF.
	. Ç ñÆèìéóç [ÆïõìÓçìåßïõAF] óôçí êáñôÅëá 4 äåí åßíáé äéáèÅóéìç óôçí êáôÜóôáóç Servo AF.
	. Ç ëåéôïõñãßá áõô× äåí åßíáé äéáèÅóéìç êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôïõ ÷ñïíüìåôñïõ áõôï-öùôïãñÜöçóçò (ó. 53).


	ÖùôïãñÜöçóç ìå Êëåßäùìá AF
	¸÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá êëåéä óåôå ôçí åóôßáóç. ÌåôÜ á²ü ôï êëåßäùìá ôçò åóôßáóçò, ç åóôéáê× á²üóôáóç äåí èá áëëÜîåé áêüìá êáé áí åëåõèåñ óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ.

	ÏñéïèÅôçóç Åóôßáóçò (ÊáôÜóôáóç ÏÑÈÔ-Åóôßáóçò)
	Ç ìç÷áí× êáôáãñÜöåé áõôüìáôá 3 óõíå÷åßò ë×øåéò ìå ôçí áêüëïõèç óåéñÜ: ìßá óôç èÅóç ²ïõ ïñßóôçêå ãéá ôç ÷åéñïêßíçôç åóôßáóç (ó. 102) êáé ìßá óå êÜèå ²ñïêáèïñéóìÅíç èÅóç åóôßáóçò óå ìåãáëÆôåñç êáé ìéêñüôåñç á²üóôáóç. Ç åóôßáóç ì²ïñåß íá ñõèìéóô...
	. Ç ëåéôïõñãßá ÏñéïèÅôçóçò Åóôßáóçò åßíáé äéáèÅóéìç ìüíï óôçí êáôÜóôáóç ! (ó. 50).
	. Ç ëåéôïõñãßá ôçò óõíå÷ïÆò ë×øçò (ó. 90) äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß óå áõô× ôçí êáôÜóôáóç.
	. ÅÜí áêïëïõè×óåôå ôç äéáäéêáóßá ôïõ â×ìáôïò 1 óôç ó. 102 ãéá íá å²éëÅîåôå êáé áìÅóùò ìåôÜ ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n, åìöáíßæåôáé ç ïèüíç ñÆèìéóçò ôçò åóôßáóçò.
	. Áêüìç êé åÜí ïñßóåôå ôïí áñéèìü ôùí ë×øåùí óôç ñÆèìéóç $ (ó. 54), ç ìç÷áí× èá êáôáãñÜ- øåé ìüíï 3 ë×øåéò.


	Å²éëïã× åíüò Áíèñ ²ïõ ãéá Åóôßáóç (Å²éëïã× Ãñïó ²ïõ)
	¸÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá å²éëÅîåôå ôï ²ñüóù²ï åíüò óõãêåêñéìÅíïõ áíèñ ²ïõ êáé óôçí óõíÅ÷åéá íá ôï öùôïãñáö×óåôå.

	ÖùôïãñÜöçóç ìå °åéñïêßíçôç Åóôßáóç
	¹ôáí ç áõôüìáôç åóôßáóç äåí åßíáé äõíáô×, ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ÷åéñïêßíçôç åóôßáóç. ÅÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ áöïÆ åóôéÜóåôå ÷åéñïêßíçôá êáôÜ ²ñïóÅããéóç, ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí åóôßáóç.
	¸íäåéîç MF
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ñõèìßóåôå ôç öùôåéíüôçôá ²åñéóôñÅöïíôáò ôïí äáêôÆëéï y (ó. 121).
	. Äåí ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí êáôÜóôáóç × ôï ìÅãåèïò Ãëáéóßïõ AF êáôÜ ôç ÷åéñïêßíçôç åóôß- áóç (ó. 94). ÅÜí èÅëåôå íá áëëÜîåôå ôçí êáôÜóôáóç × ôï ìÅãåèïò ôïõ ²ëáéóßïõ AF, áêõñ óôå ²ñ ôá ôçí êáôÜóôáóç ÷åéñïêßíçôçò åóôßáóçò.
	. Ãéá íá åóôéÜóåôå ìå ìåãáëÆôåñç áêñßâåéá, äïêéìÜóôå íá ôï²ïèåô×óåôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï.
	. ¹ôáí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôï øçöéáêü æïõì (ó. 50), ôïí ìåôáôñï²Åá ôçëåöáêïÆ (ó. 93) × üôáí ÷ñç- óéìï²ïéåßôå ìéá ôçëåüñáóç ùò ïèüíç (ó. 192), èá Å÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åóôéÜóåôå, áëëÜ ç ìåãåèõìÅíç ²åñéï÷× äåí èá åìöáíßæåôáé.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n êáé ç ñÆèìéóç [ÆïõìÓçìåßïõ MF] Å÷åé ôåèåß óå [Off] óôçí êáñôÅëá 4, ç ²ñïâïë× óå ìåãÅèõíóç äåí èá åßíáé äéáèÅóéìç.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá åìöáíßóåôå ôçí êáñôÅëá 4 êáé íá èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [Áóö°åéñÅóôßáóçò] óå [Off], äåí èá ì²ïñÅóåôå íá ñõèìßóåôå ëå²ôïìåñ ò ôçí åóôßáóç áêüìç êáé áí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ.


	Áëëáã× ôçò Ìåèüäïõ ÖùôïìÅôñçóçò
	¸÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá áëëÜæåôå ôçí ìÅèïäï öùôïìÅôñçóçò (ëåéôïõñãßá ìÅôñçóçò ôçò öù- ôåéíüôçôáò) áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	Á²ïôßìçóç
	Ãéá ôõ²éêÅò óõíè×êåò ë×øçò, óõì²åñéëáìâáíïìÅíùí ôùí óêçí í ü²ïõ ôï èÅìá öùôßæåôáé á²ü ²ßóù. Ãñïóáñìüæåé áõôüìáôá ôçí Åêèåóç áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×øçò.
	Ì. Ï. ùò ²ñïò ÊÅíôñï
	Õ²ïëïãßæåé ôï ìÅóï üñï öùôéóìïÆ ãéá ïëüêëçñç ôçí óêçí×, áëëÜ äßíåé ìåãá- ëÆôåñç âáñÆôçôá óôï êÅíôñï.
	Óçìåßï
	Ç öùôïìÅôñçóç åêôåëåßôáé ìüíï åíôüò ôïõ ²ëáéóßïõ (²ëáßóéï óçìåßïõ AE). Ôï ²ëáßóéï ôïõ Óçìåßïõ AE ì²ïñåß íá óõíäåèåß óôï ²ëáßóéï AF.

	ÓÆíäåóç ôïõ Ãëáéóßïõ ôïõ Óçìåßïõ AE óôï Ãëáßóéï AF.
	Äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß üôáí ç ñÆèìéóç [Ãëáßóéï AF] Å÷åé ïñéóôåß óå [AiAF Ãñüóù²ï] (ó. 94) × [Ãáñáêïë. AF] (ó. 95) .


	ÖùôïãñÜöçóç ìå Êëåßäùìá AE
	Ì²ïñåßôå íá êëåéä óåôå ôçí Åêèåóç êáé íá êáôáãñÜøåôå ôçí ë×øç, × íá êáèïñßóåôå ôçí åóôß- áóç êáé ôçí Åêèåóç îå÷ùñéóôÜ ãéá ôçí öùôïãñÜöçóç. Ôá áñ÷éêÜ AE áíôé²ñïóù²åÆïõí ôïí üñï “Áõôüìáôç ¸êèåóç”.
	ÅÜí êëåéä óåôå ôçí Åêèåóç êáé ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá 7, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôï óõíäõáóìü ôçò ôá÷Æôçôáò êëåßóôñïõ êáé ôçò ôéì×ò ôïõ äéáöñÜãìáôïò.


	ÖùôïãñÜöçóç ìå Êëåßäùìá FE
	Áêñéâ ò ü²ùò êáé ìå ôï êëåßäùìá ÁÅ (áíáôñÅîôå ²áñá²Üíù), Å÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá êëåé- ä óåôå ôçí Åêèåóç ãéá ôç öùôïãñÜöçóç ìå ôï öëáò. Ôá áñ÷éêÜ "FE" áíôé²ñïóù²åÆïõí ôïí üñï “ ¸êèåóç Öëáò”.

	Áõôüìáôç ÏñéïèÅôçóç ¸êèåóçò (ÊáôÜóôáóç ¸êèåóç: Áõô. ÏÑÈÔ)
	Ç ìç÷áí× êáôáãñÜöåé 3 óõíå÷üìåíåò ë×øåéò, åí  ²ñïóáñìüæåé áõôüìáôá ôçí Åêèåóç óå óôÜíôáñ Åêèåóç, õ²ï-Åêèåóç êáé õ²åñ-Åêèåóç, ìå áõô× ôç óåéñÜ.
	. Ç ëåéôïõñãßá ÏñéïèÅôçóçò ¸êèåóçò åßíáé äéáèÅóéìç ìüíï óôçí êáôÜóôáóç ! (ó. 50).
	. Ç ëåéôïõñãßá ôçò óõíå÷ïÆò ë×øçò (ó. 90) äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß óå áõô× ôçí êáôÜóôáóç.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n åí  ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óôçí ïèüíç äéüñèùóçò Åêèåóçò (ó. 81), åìöáíßæåôáé ç ïèüíç ñÆèìéóçò ôçò ôéì×ò äéüñèùóçò.
	. Áêüìç êé åÜí ïñßóåôå ôïí áñéèìü ôùí ë×øåùí óôç ñÆèìéóç $ (ó. 54), ç ìç÷áí× èá êáôáãñÜ- øåé ìüíï 3 ë×øåéò.


	°ñ×óç ôïõ Ößëôñïõ ND
	Ôï ößëôñï ND ìåé íåé ôçí Åíôáóç ôïõ öùôüò óôï 1/8 (3 óôï²) ôïõ ²ñáãìáôéêïÆ å²é²Åäïõ, å²éôñÅ²ïíôáò ôç ÷ñ×óç ÷áìçëüôåñùí ôá÷õô×ôùí êëåßóôñïõ êáé ìéêñüôåñùí ôéì í äéáöñÜã- ìáôïò.
	Ôï²ïèåô×óôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï Åôóé  óôå íá ìçí êéíåßôáé. Å²é²ëÅïí, üôáí öùôïãñáößæåôå ìå ôç ìç÷áí× ôï²ïèåôçìÅíç óå Åíá ôñß²ïäï, óáò óõíéóôïÆìå íá á²åíåñãï²ïéåßôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óôç èÅóç [Off] (ó. 186).


	ÖùôïãñÜöçóç ìå ôç ëåéôïõñãßá ÁñãïÆ Óõã÷ñïíéóìïÆ
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå áõô× ôçí ëåéôïõñãßá ãéá íá öùôßóåôå ôï êÆñéï èÅìá, ü²ùò ïé Üíèñù²ïé, ²áñÅ÷ïíôáò ôïí êáôÜëëçëï öùôéóìü ìå ôï öëáò ôçò ìç÷áí×ò. Ôáõôü÷ñïíá, ì²ï- ñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ÷áìçë× ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ ãéá íá öùôßóåôå ôï ö...
	Ôï²ïèåô×óôå ôçí ìç÷áí× óå ôñß²ïäï Åôóé  óôå íá ìçí êéíåßôáé êáé íá á²ïöÆãåôå ôï öëïõôÜ- ñéóìá ôçò åéêüíáò. Å²é²ëÅïí, üôáí öùôïãñáößæåôå ìå ôç ìç÷áí× ôï²ïèåôçìÅíç óå Åíá ôñß²ïäï, óáò óõíéóôïÆìå íá á²åíåñãï²ïéåßôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óôç ...


	Ãñïóáñìïã× ôçò Äéüñèùóçò ¸êèåóçò Öëáò
	Ì²ïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí Åîïäï ôïõ öëáò óå â×ìáôá 1/3 óôï² êáé åÆñïò á²ü -2 Åùò +2.
	¹ôáí áíÜâåé ôï öëáò, ç ìç÷áí× áëëÜæåé áõôüìáôá ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ × ôçí ôéì× äéáöñÜãìáôïò ãéá ôçí á²ïöõã× ôçò õ²åñâïëéê×ò Åêèåóçò êáé ôïõ "êáøßìáôïò" ôùí öùôåéí í óçìåßùí ôçò óêçí×ò. Ùóôü- óï, áí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá åìöáíßóåôå ôç...
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá êáèïñßóåôå ôç äéüñèùóç Åêèåóçò öëáò ìå ôéò áêüëïõèåò ìåèüäïõò.
	. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [Ñõèìßóåéò Öëáò] (äåßôå ²áñáêÜôù) óôçí êáñôÅëá 4 êáé êáôü²éí å²éëÅîôå [[ÄéüñèùóçÅÊÈöëáò] êáé ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr.
	. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï r êáé êáôü²éí ôï ²ë×êôñï n ãéá íá åìöáíßóåôå ôçí ïèüíç ñõèìß- óåùí. Å²éëÅîôå [[ÄéüñèùóçÅÊÈöëáò] êáé êáôü²éí ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr.



	Äéüñèùóç "Êüêêéíùí Ìáôé í"
	Ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá äéïñè íåé áõôüìáôá ôéò öùôïãñáößåò ²ïõ Å÷åé ôñáâ×îåé ìå öëáò üôáí óå áõôÅò åìöáíßæåôáé ôï öáéíüìåíï ôùí êüêêéíùí ìáôé í.
	Ç äéüñèùóç ôïõ öáéíïìÅíïõ ôùí êüêêéíùí ìáôé í ì²ïñåß íá åöáñìïóôåß êáé óå Üëëá ôì×ìáôá ôçò åéêüíáò åêôüò á²ü ôá ìÜôéá. Ãéá ²áñÜäåéãìá, üôáí Å÷åé ÷ñçóéìï²ïéçèåß ìåúêÜ² êüêêéíïõ ÷ñ ìáôïò ãÆñù á²ü ôá ìÜôéá.
	. Å²é²ëÅïí, ì²ïñåßôå íá äéïñè íåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜöåôå (ó. 162).
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá åìöáíßóåôå ôçí ïèüíç ôïõ â×ìáôïò 2 ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï r êáé êáôü- ²éí ôï ²ë×êôñï n.
	. Ìç äéáèÅóéìç ãéá ôéò å²éëïãÅò × .



	¸ëåã÷ïò ãéá ÊëåéóôÜ ÌÜôéá
	¹ôáí ç ìç÷áí× áíé÷íåÆåé üôé õ²Üñ÷åé ²éèáíüôçôá ïé Üíèñù²ïé ²ïõ öùôïãñáößæåôå íá Å÷ïõí ôá ìÜôéá ôïõò êëåéóôÜ, óôç ïèüíç åìöáíßæåôáé ôï åéêïíßäéï .
	. Ç ëåéôïõñãßá áõô× åßíáé äéáèÅóéìç ìüíï ãéá ôçí ôåëåõôáßá åéêüíá ²ïõ êáôáãñÜøáôå üôáí ç ìç- ÷áí× Å÷åé êáèïñéóôåß óå 2 × ²åñéóóüôåñåò ë×øåéò óôçí êáôÜóôáóç × $.
	. Ç ëåéôïõñãßá áõô× åßíáé äéáèÅóéìç ìüíï ãéá ôçí ôåëåõôáßá åéêüíá ²ïõ ôñáâ×îáôå óôéò êáôáóôÜ- óåéò êáé .
	. Ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äéáèÅóéìç óôçí êáôÜóôáóç W, × .


	°ñ×óç ôçò Ëåéôïõñãßáò GPS
	Áõô× ç ëåéôïõñãßá ÷ñçóéìï²ïéåß ó×ìáôá ²ïõ ëáìâÜíïíôáé á²ü ²ïëëá²ëïÆò äïñõöüñïõò GPS ãéá ôçí êáôáãñáö× ²ëçñïöïñé í èÅóçò (ãåùãñáöéêü ²ëÜôïò, ãåùãñáöéêü ì×êïò, õøüìåôñï) óå åéêüíåò êáé ôáéíßåò. Ïé ²ëçñïöïñßåò èÅóçò ì²ïñïÆí å²ßóçò íá êáôáãñáöïÆí...
	Ãñéí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá GPS, âåâáéùèåßôå üôé Å÷åôå ïñßóåé óùóôÜ ôçí çìåñïìç- íßá/ ñá êáé ôçí ôï²éê× æ íç  ñáò óáò (ó. 19).
	Ôá áñ÷éêÜ GPS óçìáßíïõí “Global Positioning System” (Ãáãêüóìéï ÓÆóôçìá Åíôï²éóìïÆ ÈÅóçò).
	ÊáôÜ ôç ÷ñ×óç ôçò ëåéôïõñãßáò GPS, èá ²ñÅ²åé íá ëáìâÜíåôå õ²üøç óáò ôá áêüëïõèá.
	. Óå ïñéóìÅíåò ÷ ñåò, ç ÷ñ×óç ôçò ëåéôïõñãßáò GPS åíäÅ÷åôáé íá á²áãïñåÆåôáé. Å²ïìÅíùò, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå âÅâáéïé üôé ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ëåéôïõñãßá GPS óÆìöùíá ìå ôïõò íüìïõò êáé ôïõò êáíïíéóìïÆò ôçò ÷ ñáò × ôçò ²åñéï÷×ò óáò. Èá ²ñÅ²åé íá åßóô...
	. °ñçóéìï²ïéåßóôå ìå ²ñïóï÷× áõô×í ôç ëåéôïõñãßá óå ìÅñç ü²ïõ á²áãïñåÆåôáé ç ÷ñ×óç çëåêôñïíéê í óõóêåõ í, å²åéä× ç êÜìåñá ëáìâÜíåé ó×ìáôá á²ü äïñõöüñïõò GPS.
	. Ïé ²ëçñïöïñßåò èÅóçò ôçò ìç÷áí×ò ²ïõ êáôáãñÜöïíôáé óå åéêüíåò êáé ôáéíßåò ìå ôç ëåéôïõñ- ãßá GPS ßóùò ²åñéÅ÷ïõí ²ëçñïöïñßåò ²ïõ ì²ïñïÆí íá ÷ñçóéìï²ïéçèïÆí ãéá ôïí åíôï²éóìü ôçò öõóéê×ò èÅóçò óáò. ËÜâåôå å²áñê× ìÅôñá ²ñïóôáóßáò üôáí ìåôáöÅñå...


	Ëåéôïõñãßá GPS: ÈÅóåéò °ñ×óçò êáé Ôñü²ïò Êñáô×ìáôïò ôçò Ìç÷áí×ò
	ÄÅêôçò Ó×ìáôïò GPS
	ÌåôáöïñÜ ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôçò ëåéôïõñãßáò êáôáãñáö×ò GPS
	¹ôáí ìåôáöÅñåôå ôç ìç÷áí×, âåâáéùèåßôå üôé ï äÅêôçò ôïõ ó×ìáôïò GPS åßíáé óôñáììÅíïò ²ñïò ôïí ïõñáíü ü²ïôå áõôü åßíáé äõíáôüí. ¹ôáí ìåôáöÅñåôå ôç ìç÷áí× óôçí ôóÜíôá óáò, ²ñïó²áè×óôå íá ôçí ôï²ïèåôåßôå óå ìéá åîùôåñéê× ôóÅ²ç, ìå ôï äÅêôç ôïõ ó...

	ÃåñéâÜëëïíôá ü²ïõ ç ë×øç óçìÜôùí GPS äåí åßíáé äõíáô×
	. Å²åéä× ßóùò íá ìçí åßíáé äõíáôü íá ëáìâÜíåôå óùóôÜ ó×ìáôá á²ü äïñõöüñïõò GPS óôéò ²áñáêÜôù ²åñé²ô óåéò, ôá äåäïìÅíá èÅóçò ôçò ìç÷áí×ò ßóùò íá ìçí êáôáãñáöïÆí × ç êáôáãåãñáììÅíç èÅóç íá äéáöÅñåé á²ü ôçí ²ñáãìáôéê×. l Åóùôåñéêïß ÷ ñïé l Õ²üãå...
	. Å²åéä× èÅóç ôùí äïñõöüñùí GPS áëëÜæåé ìå ôçí ²Üñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, ôá äåäïìÅíá åíôï²éóìïÆ èÅóçò ôçò ìç÷áí×ò ì²ïñåß íá ìçí êáôáãñáöïÆí, ç êáôáãåãñáììÅíç èÅóç ì²ïñåß íá äéáöÅñåé á²ü ôçí ²ñáãìáôéê× èÅóç × ç ìç÷áí× íá êáôáãñÜøåé ìéá ëáíèáóìÅíç äéá...
	. Ç ë×øç ó×ìáôïò á²ü äïñõöüñïõò GPS ßóùò ÷ñåéáóôåß ëßãç  ñá ìåôÜ ôçí áëëáã× ôçò ì²áôáñßáò × áí ç ëåéôïõñãßá GPS äåí Å÷åé ÷ñçóéìï²ïéçèåß ãéá áñêåôü êáéñü.
	. ÅÜí ç ²ëçñïöïñßåò èÅóçò ôçò ìç÷áí×ò äåí êáôáãñáöïÆí, åÜí êáôáãñáöïÆí ëáíèáóìÅ- íåò ²ëçñïöïñßåò × åÜí ç ë×øç ôùí äïñõöïñéê í óçìÜôùí GPS äéáñêåß áñêåô×  ñá, á²åíåñãï²ïé×óôå ôç ìç÷áí× êáé áöáéñÅóôå ôçí ì²áôáñßá êáé êáôü²éí ôï²ïèåô×óôå îáíÜ ôç...
	. ÌÅ ÔÇÍ ÃÁÑÏÕÓÁ Canon Inc. ÄÇËÙÍÅÉ ÏÔÉ SPG-DF610 ÓÕÌÌÏÑÖÙÍÅÔÁÉ ÃÑÏÓ ÔÉÓ ÏÕÓÉÙÄÅÉÓ ÁÃÁÉÔÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ËÏÉÃÅÓ Ó°ÅÔÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ ÔÇÓ ÏÄÇÃÉÁÓ 1999/5/ÅÊ.
	. ÃáñáêáëïÆìå å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí áêüëïõèç äéåÆèõíóç ãéá ôçí áñ÷éê× Äçë óç Óõììüñöùóçò:
	CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
	CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan


	Åíåñãï²ïßçóç ôçò Ëåéôïõñãßáò GPS
	ÅìöÜíéóç ÊáôÜóôáóçò Ë×øçò
	(Åìöáíßæåôáé)
	Ë×öèçêå ó×ìá äïñõöüñïõ GPS. Ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå ôá äåäïìÅíá èÅóçò ôçò ìç÷áí×ò × ôçí çìåñïìçíßá ë×øçò.
	(Áíáâïóâ×íåé)
	Áíáæ×ôçóç äïñõöüñïõ GPS.
	(Åìöáíßæåôáé)
	Äåí åßíáé äõíáô× ç ë×øç ó×ìáôïò äïñõöüñïõ GPS.
	. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ìç÷áí× óå ²åñéâÜëëïí ü²ïõ ç ë×øç ôïõ äïñõöïñéêïÆ ó×ìáôïò GPS äåí åßíáé äõíáô×, ü²ùò ïé åóùôåñéêïß ÷ ñïé, (ó. 110), ìåôáöÅñåôå ôç ìç÷áí× óå åîùôåñéêü ÷ ñï ü²ïõ ï ïõñáíüò åßíáé ïñáôüò. Êñáô×óôå óùóôÜ ôç ìç÷áí× (ó. 109) ×...
	. ¹ôáí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôç ìç÷áí× óå åîùôåñéêü ÷ ñï ü²ïõ ï ïõñáíüò åßíáé ïñáôüò, êáè ò êáé óå Üëëá ²åñéâÜëëïíôá ü²ïõ ç ë×øç ôùí äïñõöïñéê í óçìÜôùí GPS åßíáé åÆêïëç, óôçí ïèüíç èá åìöáíéóôåß ç Åíäåéîç (óùóô× ë×øç ó×ìáôïò) ãéá ìåñéêÜ ëå²ôÜ. Ùóôü...


	Êáôáãñáö× Ãëçñïöïñé í ÈÅóçò êáé ôçò Çìåñïìçíßáò Ë×øçò óå Åéêüíåò
	Ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå êáé íá åëÅãîåôå ôéò ²ëçñïöïñßåò èÅóçò (ãåùãñáöéêü ²ëÜôïò, ãåù- ãñáöéêü ì×êïò, õøüìåôñï) êáé ôçí çìåñïìçíßá ë×øçò óôéò åéêüíåò êáé ôéò ôáéíßåò óáò (ó. 41, 113). ÅÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü (ó. 2), ì²ïñåß...
	. Ìüíï ïé ²ëçñïöïñßåò èÅóçò êáé ç çìåñïìçíßá ë×øçò óôçí áñ÷× ôçò ë×øçò èá êáôáãñÜöïíôáé óå ôáéíßåò.
	. Ãéá ôáéíßåò ²ïõ äçìéïõñãïÆíôáé óôç ëåéôïõñãßá Áíáóêü²çóç Ôáéíé í (ó. 71), ìüíï ïé ²ëçñï- öïñßåò èÅóçò êáé ç çìåñïìçíßá ë×øçò ôçò ²ñ ôçò ôáéíßáò ôçò çìÅñáò èá êáôáãñáöïÆí.


	Êáôáãñáö× ôùí Ãëçñïöïñé í ÈÅóçò ôçò Ìç÷áí×ò (Ëåéôïõñãßá Êáôáãñáö×ò)
	¹ôáí ç ìç÷áí× åßíáé á²åíåñãï²ïéçìÅíç, èá óõíå÷ßóåé íá ëáìâÜíåé ó×ìá á²ü äïñõöüñïõò GPS ãéá óõãêåêñéìÅíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé íá êáôáãñÜöåé ôç äéáäñïì× ²ïõ áêïëïõèåßôáé. ÂÜóåé ôùí óçìÜôùí ²ïõ ëáìâÜíïíôáé, ïé ²ëçñïöïñßåò èÅóçò êáé ç çìåñïìçíßá ...
	Ôï åéêïíßäéï èá åìöáíßæåôáé å²Üíù äåîéÜ óôçí ïèüíç ôïõ Â×ìáôïò 2 üôáí Å÷åé äçìéïõñãçèåß Åíá áñ- ÷åßï êáôáãñáö×ò GPS. ÅÜí åìöáíßæåôáé áõôü ôï åéêïíßäéï, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ñïóåêôéêïß üôáí äéáìïñ- ö íåôå ìéá êÜñôá ìí×ìçò (ó. 23, 177), å²åéä× õ...
	ÅÜí ç å²éëïã× [Êáôáãñáö× GPS] ñõèìßæåôáé óå [On], ç ì²áôáñßá èá êáôáíáë íåôáé áêüìá êé üôáí ç ìç- ÷áí× åßíáé óâçóô×. ÅÜí ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå Åíá ²åñéâÜëëïí ü²ïõ äåí åßíáé äõíáô× ç ë×øç ó×ìáôïò GPS (åóùôåñéêïß ÷ ñïé, ê.ë².), ç ì²áôáñßá ßóùò ...
	. ÅÜí áöáéñÅóåôå ôç ì²áôáñßá ìåôÜ ôï â×ìá 4, ç ëåéôïõñãßá êáôáãñáö×ò èá á²åíåñãï²ïéçèåß ²ñïóùñéíÜ. ¹ôáí áëëÜæåôå ì²áôáñßá, áíÜøôå ôç ìç÷áí× êáé êáôü²éí óâ×óôå ôçí ²Üëé ãéá íá åíåñãï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá êáôáãñáö×ò.
	. Ïé êÜñôåò ìí×ìçò ôÆ²ïõ SD, SDHC êáé SDXC äéáèÅôïõí Åíá êïõì²ß ²ñïóôáóßáò á²ü åããñá- ö×. ÅÜí áõôü ôï êïõì²ß âñßóêåôáé óå èÅóç êëåéä ìáôïò, × áí óôç ìç÷áí× Å÷åé ôï²ïèåôçèåß ìéá êÜñôá Eye-Fi, äåí èá ì²ïñåßôå íá á²ïèçêåÆåôå áñ÷åßá êáôáãñáö×ò GPS.
	. Ç ëåéôïõñãßá êáôáãñáö×ò ßóùò óôáìáô×óåé íá åêôåëåßôáé üôáí ç ìç÷áí× åßíáé óõíäåäåìÅíç óå õ²ïëïãéóô× × åêôõ²ùô× ìå ôï ²áñå÷üìåíïõ êáë äéï å²éêïéíùíßáò (ó. 2), × üôáí åßíáé óõíäå- äåìÅíç óå ìéá ôçëåüñáóç ìÅóù åíüò ²ñïáéñåôéêïÆ óôåñåïöùíéêïÆ ê...



	Áõôüìáôç ÅíçìÅñùóç Çìåñïìçíßáò êáé ¿ñáò
	Ç çìåñïìçíßá êáé ç  ñá ãéá ôéò å²éëåãìÅíåò æ íåò  ñáò (ó. 19, 181) èá åíçìåñ íïíôáé áõôüìáôá üôáí ç ìç÷áí× ëáìâÜíåé ó×ìá äïñõöüñïõ GPS.
	Óôçí ïèüíç Çìåñïìçíßá/¿ñá ôïõ â×ìáôïò 3 óôç ó. 21 èá åìöáíéóôåß ç Åíäåéîç [Ç åíçìÅñùóç ïëïêëçñ -èçêå] áí çìåñïìçíßá êáé ç  ñá åíçìåñ èçêáí áõôüìáôá. Å²é²ëÅïí, ç Åíäåéîç [ÅíçìÅñùóç  ñáò: On] èá åìöáíéóôåß áí äåí Å÷åé îåêéí×óåé áêüìá ç ë×øç ó×ì...
	ÅÜí ç å²éëïã× [ÅíçìÅñùóç  ñáò] ñõèìßæåôáé óå [On], ç çìåñïìçíßá êáé ç  ñá èá åíçìåñ íï- íôáé áõôüìáôá êáé äåí ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí  ñá áêüìá êé áí åìöáíßóåôå ôçí ïèüíç Çìåñïìçíßá/¿ñá áêïëïõè íôáò ôéò äéáäéêáóßåò ôùí âçì...
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	°ñ×óç ÃñïçãìÅíùí Ëåéôïõñãé í ôçò Ìç÷áí×ò
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôïí ôñü²ï ë×øçò óôéò êáôáóôÜóåéò M, B êáé D. Å²ßóçò, ²åñéãñÜöåôáé ï ôñü²ïò ÷ñ×óçò ôçò êáôÜóôáóçò .
	. Ïé å²åîçã×óåéò óôï êåöÜëáéï áõôü ²ñïû²ïèÅôïõí üôé ç ìç÷áí× Å÷åé ôåèåß óôçí áíÜëïãç êáôÜóôáóç.




	Êáèïñéóìüò ôçò Ôá÷Æôçôáò Êëåßóôñïõ
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôçí ôá÷Æôçôá ôïõ êëåßóôñïõ ²ïõ ²ñïôéìÜôå ãéá ôçí ë×øç. Ç ìç÷áí× èá êáèïñßóåé ôçí êáôÜëëçëç ôéì× äéáöñÜãìáôïò ãéá ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ ²ïõ êáèïñßóáôå.
	Ôá áñ÷éêÜ M áíôé²ñïóù²åÆïõí ôïí üñï "Ôéì× °ñüíïõ".
	ÄéáèÅóéìåò Ôá÷Æôçôåò Êëåßóôñïõ
	15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, ...
	. Ç Åíäåéîç 2" õ²ïäåéêíÆåé 2 äåõôåñüëå²ôá, ç Åíäåéîç 0"3 õ²ïäåéêíÆåé 0,3 äåõôåñüëå²ôá êáé ç Åíäåéîç 1/160 õ²ïäåéêíÆåé 1/160 äåõôåñüëå²ôá.
	. ¹ôáí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôá÷Æôçôåò êëåßóôñïõ 1,3 äåõô. × ÷áìçëüôåñåò, ç ìç÷áí× å²åîåñãÜæåôáé ôéò öùôïãñáößåò ìåôÜ á²ü ôç ë×øç  óôå íá ìåé óåé ôï èüñõâï. Áõôü óçìáßíåé üôé ì²ïñåß íá á²áéôçèåß êÜ²ïéïò ÷ñüíïò ãéá áõô× ôçí å²åîåñãáóßá ²ñéí ì²ïñÅóåôå...
	. ÊáôÜ ôç ìåßùóç ôçò ôá÷Æôçôáò ôïõ êëåßóôñïõ êáé ôçí öùôïãñÜöçóç ìå ôç ÷ñ×óç ôñé²üäïõ, èá ²ñÅ²åé íá èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óå [Off] (ó. 182).
	. ÊáôÜ ôç ÷ñ×óç ôá÷õô×ôùí êëåßóôñïõ 1,3 äåõôåñïëÅ²ôùí × ÷áìçëüôåñùí, ç ôá÷Æôçôá ISO êáèïñßæåôáé óôáèåñÜ óå .
	ÅÜí ç ôéì× äéáöñÜãìáôïò åìöáíßæåôáé ìå ²ïñôïêáëß ÷ñ ìá üôáí ôï ²ë×êôñï ôïõ êëåßóôñïõ åßíáé ²áôçìÅ- íï ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ç óêçí× Å÷åé õ²åñâåß ôá óùóôÜ üñéá Åêèåóçò. Ñõèìßóôå ôçí ôá÷Æ- ôçôá êëåßóôñïõ Åùò üôïõ ç ôéì× ôïõ äéáöñÜãì...
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé  óôå ç ²åñéóôñïö× ôïõ å²éëïãÅá 7 íá áëëÜæåé ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ (ó. 121).


	Êáèïñéóìüò ôçò Ôéì×ò ÄéáöñÜãìáôïò
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôçí ôéì× äéáöñÜãìáôïò ²ïõ ²ñïôéìÜôå ãéá ôç ë×øç. Ç ìç÷áí× èá êáèïñßóåé ôçí êáôÜëëçëç ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ ãéá ôçí ôéì× äéáöñÜãìáôïò ²ïõ êáèïñßóáôå.
	Ôá áñ÷éêÜ B áíôé²ñïóù²åÆïõí ôïí üñï “Ôéì× äéáöñÜãìáôïò”, ç ï²ïßá å²éóçìáßíåé ôï ìÅãåèïò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ äéáöñÜãìáôïò óôï åóùôåñéêü ôïõ öáêïÆ.
	ÄéáèÅóéìåò ÔéìÅò ÄéáöñÜãìáôïò
	F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F5.9, F6.3, F7.1, F8.0
	. ÁíÜëïãá ìå ôç èÅóç ôïõ æïõì, ïñéóìÅíåò ôéìÅò äéáöñÜãìáôïò åíäÅ÷åôáé íá ìçí åßíáé äéáèÅóéìåò.
	ÅÜí ç ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ åìöáíßæåôáé ìå ²ïñôïêáëß ÷ñ ìá üôáí ôï ²ë×êôñï ôïõ êëåßóôñïõ åßíáé ²áôç- ìÅíï ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ç óêçí× Å÷åé õ²åñâåß ôá óùóôÜ üñéá Åêèåóçò. Ñõèìßóôå ôçí ôéì× ôïõ äéáöñÜãìáôïò Åùò üôïõ ç ôá÷Æôçôá ôïõ êë...
	Óôéò êáôáóôÜóåéò M êáé B, åÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá åìöáíßóåôå ôçí êáñôÅëá 4 êáé èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [Ìåô. ÁóöÜëåéáò] óôç èÅóç [On], ç ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ × ç ôéì× äéáöñÜãìáôïò ñõèìß- æïíôáé áõôüìáôá ãéá ôç óùóô× Åêèåóç, üôáí äåí åßíáé äõ...
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ïñßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé  óôå ç ²åñéóôñïö× ôïõ å²éëïãÅá 7 íá áëëÜæåé ôçí ôéì× ôïõ äéáöñÜãìáôïò (ó. 121).


	Êáèïñéóìüò ôçò Ôá÷Æôçôáò Êëåßóôñïõ êáé ôçò Ôéì×ò ôïõ ÄéáöñÜãìáôïò
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ÷åéñïêßíçôá ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ êáé ôï äéÜöñáãìá ãéá ôç ë×øç åéêüíùí ìå ôçí å²éèõìçô× Åêèåóç.
	Ôï áñ÷éêü ãñÜììá D áíôé²ñïóù²åÆåé ôïí üñï "°åéñïêßíçôï" (Manual).
	Ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ
	. Ç óôÜíôáñ Åêèåóç õ²ïëïãßæåôáé áíÜëïãá ìå ôçí å²éëåãìÅíç ìÅèïäï öùôïìÅôñçóçò (ó. 103).
	. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ æïõì × áëëÜîåôå ôçí óÆíèåóç ôïõ êÜäñïõ ìåôÜ ôçí åêôÅëåóç ôùí ñõèìßóåùí, ôï å²ß²åäï ôçò Åêèåóçò åíäÅ÷åôáé íá áëëÜîåé.
	. ÁíÜëïãá ìå ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ êáé ôçí ôéì× äéáöñÜãìáôïò ²ïõ Å÷åé êáèïñéóôåß, ç öùôåé- íüôçôá ôçò ïèüíçò åíäÅ÷åôáé íá áëëÜîåé. ÅÜí ç êáôÜóôáóç ôïõ öëáò Å÷åé ïñéóôåß óå h, ç öù- ôåéíüôçôá ôçò ïèüíçò äåí èá áëëÜîåé.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï o åí  êñáôÜôå ²áôçìÅíï ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ç ôá÷Æôçôá ôïõ êëåßóôñïõ × ç ôéì× ôïõ äéáöñÜãìáôïò èá ²ñïóáñìïóôåß áõôüìáôá ãéá íá å²éôåõ÷èåß ç óùóô× Åêèåóç (ç óùóô× Åêèåóç ì²ïñåß íá ...
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ñõèìßóåôå ôç ìç÷áí× Åôóé  óôå ç ²åñéóôñïö× ôïõ äáêôõëßïõ y íá áëëÜæåé ôçí ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ êáé ç ²åñéóôñïö× ôïõ å²éëïãÅá 7 íá áëëÜæåé ôçí ôéì× ôïõ äéáöñÜãìá- ôïò (ó. 121).


	ÅêôÅëåóç Ñõèìßóåùí ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôïí ÄáêôÆëéï ÅëÅã÷ïõ
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç ëåéôïõñãßá ²ïõ Å÷åé êáèïñéóôåß óôïí äáêôÆëéï åëÅã÷ïõ. Ìå ôçí åêôÅ- ëåóç ÷åéñéóì í ìÅóù ôïõ äáêôõëßïõ åëÅã÷ïõ, ì²ïñåßôå íá á²ïëáÆóåôå ôï áßóèçìá ÷ñ×óçò ìßáò ²ë×ñùò ÷åéñïêßíçôçò ìç÷áí×ò.
	Ëåéôïõñãßåò ìå äõíáôüôçôá êáôá÷ ñçóçò óôïí äáêôÆëéï åëÅã÷ïõ
	Ïé ëåéôïõñãßåò ²ïõ ì²ïñåßôå íá êáôá÷ùñ×óåôå óôïí äáêôÆëéï åëÅã÷ïõ äéáöÅñïõí áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò. Å²ßóçò, Å÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá áëëÜîåôå ôéò ëåéôïõñãßåò ²ïõ êáôá÷ùñ×èçêáí óôïí äáêôÆëéï.

	Av
	Av
	Tv
	ISO
	Tv
	-
	-
	-
	ISO
	ISO
	ISO
	ISO
	Tv, Av*
	Av
	Tv
	-
	Tv
	+/-
	+/-
	+/-
	Av
	Av
	Tv
	-
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôçí ÷åéñïêßíçôç åóôßáóç (ó. 102).
	Ì²ïñåßôå íá äéïñè óôå ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ (ó. 82).
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï â×ìá æïõì (ó. 51).
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôç ëåéôïõñãßá i-Contrast (ó. 87).
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò áíáëïãßåò åéêüíáò (ó. 55).
	Ì²ïñåßôå íá êáôá÷ùñ×óåôå ëåéôïõñãßåò óÆìöùíá ìå ôéò ²ñïôéì×óåéò óáò (ó. 123).
	. Av: ôéì× äéáöñÜãìáôïò (ó. 119), Tv: ôá÷Æôçôá êëåßóôñïõ (ó. 118), ISO: ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85), +/-: äéüñèùóç Åêèåóçò (ó. 81), MF: ÷åéñïêßíçôç åóôßáóç (ó. 102).
	. Óôéò êáôáóôÜóåéò ,, , @ êáé , ïé ëåéôïõñãßåò ²ïõ ì²ïñïÆí íá êáôá÷ùñçèïÆí óôïí å²éëïãÅá 7 åßíáé ßäéåò ìå áõôÅò ôçò êáôÜóôáóçò .
	* Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï o ãéá åíáëëáã× ôçò ñÆèìéóçò ìåôáîÆ ôùí å²éëïã í Tv êáé Av.


	. ¹ôáí åìöáíéóôåß ôï óÆìâïëï óôçí êÜôù äåîéÜ ²ëåõñÜ åíüò åéêïíéäßïõ, ç ëåéôïõñãßá äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß óôçí ôñÅ÷ïõóá êáôÜóôáóç ë×øçò × ñÆèìéóç ôçò ëåéôïõñãßáò.
	. ÊáôÜ ôç ë×øç óôéò êáôáóôÜóåéò A, K êáé óôéò êáôáóôÜóåéò ôáéíßáò, ï äáêôÆëéïò y ÷ñç- óéìï²ïéåßôáé ãéá ôç ëåéôïõñãßá â×ìáôïò æïõì (ó. 51).
	Êáôá÷ ñéóç Ëåéôïõñãé í óôïí ÄáêôÆëéï ÅëÅã÷ïõ
	Ì²ïñåßôå íá êáôá÷ùñ×óåôå ôéò ëåéôïõñãßåò ²ïõ èá á²ïèçêåõôïÆí óôïí äáêôÆëéï åëÅã÷ïõ ãéá êÜèå êáôÜóôáóç ë×øçò.



	ÑÆèìéóç ôçò Åîüäïõ Öëáò
	Óôçí êáôÜóôáóç D, ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå 3 å²ß²åäá åîüäïõ öëáò.
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá êáèïñßóåôå ôï å²ß²åäï åîüäïõ ôïõ öëáò ìå ôéò áêüëïõèåò ìåèüäïõò.
	. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [Ñõèìßóåéò Öëáò] (ó. 107) óôçí êáñôÅëá 4, å²éëÅîôå [¸îïäïò Öëáò] êáé ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr.
	. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï r êáé êáôü²éí ôï ²ë×êôñï n ãéá íá åìöáíßóåôå ôçí ïèüíç ñõèìß- óåùí. Å²éëÅîôå [¸îïäïò Öëáò] êáé êáôü²éí ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr.
	. Óôéò êáôáóôÜóåéò M êáé B, ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôçí Åîïäï öëáò åÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×ê- ôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [Ñõèìßóåéò Öëáò] óôçí êáñôÅëá 4 êáé êáôü²éí êáèïñßóåôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç Öëáò] óôç èÅóç [°åéñïê.].



	Á²ïè×êåõóç Ñõèìßóåùí Ë×øçò
	Ì²ïñåßôå íá á²ïèçêåÆóåôå ôéò óõ÷íÜ ÷ñçóéìï²ïéïÆìåíåò êáôáóôÜóåéò êáé ñõèìßóåéò ë×øçò óÆìöùíá ìå ôéò ²ñïôéì×óåéò óáò. Ãéá åíáëëáã× ìåôáîÆ ôùí á²ïèçêåõìÅíùí ñõèìßóåùí, ²åñéóôñÅøôå á²ëÜ ôïí å²éëïãÅá êáôÜóôáóçò óôç èÅóç . Áêüìá êáé áí åíáëëÜóóåôå...
	Ñõèìßóåéò ìå Äõíáôüôçôá Á²ïè×êåõóçò
	. ÊáôáóôÜóåéò ë×øçò (G, M, B êáé D)
	. Óôïé÷åßá ²ïõ ïñßóôçêáí óôéò êáôáóôÜóåéò G, M, B × D (ó. 81 - 120)
	. Óôïé÷åßá óôï ìåíïÆ ë×øçò
	. ÈÅóç æïõì
	. ÈÅóç ÷åéñïêßíçôçò åóôßáóçò (ó. 102)
	. Óôïé÷åßá ôïõ Ãñïóù²éêïÆ ÌåíïÆ (ó. 188)
	. Ãéá íá áëëÜîåôå Åíá ìÅñïò ôùí á²ïèçêåõìÅíùí ñõèìßóåùí (åêôüò á²ü ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò), å²éëÅîôå , áëëÜîôå ôéò ñõèìßóåéò êáé êáôü²éí å²áíáëÜâåôå ôç äéáäéêáóßá ôùí âçìÜôùí 2 - 3. ÁõôÅò ïé ñõèìßóåéò äåí èá åßíáé äéáèÅóéìåò óå Üëëåò êáôáóôÜóåéò ë×øçò.
	. Ãéá íá å²áíáöÅñåôå ôá óôïé÷åßá ²ïõ Å÷åôå á²ïèçêåÆóåé óôç èÅóç óôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ñõèìßóåéò, ²åñéóôñÅøôå ôïí å²éëïãÅá êáôÜóôáóçò óôç èÅóç êáé êáôü²éí å²éëÅîôå [Å²á- íáöïñÜ ¹ëùí] (ó. 47).
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	°ñ×óç ÄéÜöïñùí Ëåéôïõñãé í ãéá ôç Ë×øç
	Áõôü ôï êåöÜëáéï åßíáé ç óõíÅ÷åéá ôùí åíïô×ôùí “Ë×øç Ôáéíé í” êáé “Ãñïâïë× Ôáéíé í” óôï ÊåöÜëáéï 1 êáé å²åîçãåß ôïí ôñü²ï ÷ñ×óçò äéÜöïñùí ëåéôïõñãé í ãéá ôç ë×øç êáé ôçí ²ñïâïë× ôáéíé í.
	. Áõôü ôï êåöÜëáéï ²ñïû²ïèÅôåé üôé ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò Å÷åé ôåèåß óôï E. Ùóôüóï, áêüìá êé áí ï å²éëïãÅáò êáôÜóôáóçò Å÷åé ôåèåß óå èÅóç äéáöïñåôéê× á²ü ôï E, ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå ôáéíßåò ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï ôáéíßáò.
	. Ïé å²åîçã×óåéò ãéá ôçí ²ñïâïë× êáé ôçí å²åîåñãáóßá ôáéíé í óôï äåÆôåñï ìéóü áõôïÆ ôïõ êåöáëáßïõ ²ñïû²ïèÅôïõí üôé Å÷åôå ²áô×óåé ôï ²ë×êôñï 1 ãéá íá èÅóåôå ôç ìç÷áí× óôçí êáôÜóôáóç Ãñïâïë×ò.



	Ë×øç Ôáéíé í óôçí ÊáôÜóôáóç E
	Áëëáã× ôçò ÊáôÜóôáóçò Ôáéíßáò
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 3 äéáöïñåôéê í êáôáóôÜóåùí ë×øçò ôáéíé í.
	E
	ÓôÜíôáñ
	Å²éôñÅ²åé ôç ë×øç ôáéíé í óôÜíôáñ ²ïéüôçôáò.
	Ôáéíßá iFrame
	Å²éôñÅ²åé ôçí êáôáãñáö× ôáéíé í ²ïõ ì²ïñåßôå íá å²åîåñãáóôåßôå ìå ëïãéóìéêü × óõóêåõÅò óõìâáôÅò ìå iFrame*1 *2. Ç ñÆèìéóç åããñáöüìå- íùí pixel èá êáèïñéóôåß óôáèåñÜ óå (ó. 133).
	Ôáéíßá Áñã×ò Êßíçóçò
	Ë×øç êéíïÆìåíùí èåìÜôùí ìå õøçë× ôá÷Æôçôá êáé áíá²áñáãùã× ìå áñã× êßíçóç (ó. 131).
	Óôéò êáôáóôÜóåéò E, êáé , ì²ïñåßôå áêüìç êáé íá êáôáãñÜøåôå óôáôéêÅò åéêüíåò ²áô íôáò ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ. Ùóôüóï, áõôü äåí åßíáé äõíáôü êáôÜ ôç ë×øç ôáéíßáò.


	Ë×øç Ôáéíé í Äéáöüñùí ÔÆ²ùí êáé Èåìáôïëïãßáò
	¹²ùò êáé ìå ôéò óôáôéêÅò åéêüíåò, ì²ïñåßôå íá áö×óåôå ôç ìç÷áí× íá á²ïöáóßóåé ôéò âÅëôéóôåò ôéìÅò ãéá ôçí óêçí× × íá ²ñïóèÅóåôå äéÜöïñá åöÅ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ë×øçò ôùí ôáéíé í.
	I
	Ãïñôñáßôï
	ó. 60

	T
	Ôïíéóìüò °ñ ìáôïò
	ó. 68

	J
	Ôï²ßï
	ó. 60

	Y
	Áëëáã× °ñ ìáôïò
	ó. 69
	Íïóôáëãßá
	ó. 65

	w
	Ãáñáëßá
	ó. 61
	ÅöÅ ÌéíéáôïÆñáò
	ó. 130

	S
	Õ²ïâñÆ÷éá
	ó. 61
	Ìïíü÷ñùìç
	ó. 68

	O
	Öõëë ìáôá
	ó. 61
	ÃïëÆ ¸íôïíá °ñ ìáôá
	ó. 63

	P
	°éüíé
	ó. 62
	ÅöÅ Ãüóôåñ
	ó. 63

	t
	Ãõñïôå÷í×ìáôá
	ó. 62
	. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá êáôáãñÜøåôå ôáéíßåò óå Üëëåò êáôáóôÜóåéò ë×øçò ²áô íôáò á²ë ò ôï ²ë×êôñï ôáéíßáò.
	. ÏñéóìÅíåò ñõèìßóåéò óôá ìåíïÆ ë×øçò êáé óôï ìåíïÆ FUNC. ì²ïñåß íá áëëÜîïõí áõôüìáôá  óôå íá ôáéñéÜæïõí ìå áõôÅò êáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í.


	Ë×øç Ôáéíé í ìå ÅìöÜíéóç ÌïíôÅëïõ ÌéíéáôïÆñáò (ÅöÅ ÌéíéáôïÆñáò)
	Ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå ôáéíßåò ìå åìöÜíéóç êéíïÆìåíùí ìïíôÅëùí ìéíéáôïÆñáò. Ì²ïñåßôå íá äçìéïõñã×óåôå ôï åöÅ ôïõ ìïíôÅëïõ ìéíéáôïÆñáò å²éëÅãïíôáò ôï å²Üíù êáé ôï êÜôù ôì×ìá ôçò óêçí×ò ²ïõ èá åìöáíéóôïÆí öëïõôáñéóìÅíá êáé ôçí ôá÷Æôçôá áíá²áñá...
	Ôá÷Æôçôåò êáé °ñüíïé Ãñïâïë×ò - êáôÜ ²ñïóÅããéóç (ãéá êëé² äéÜñêåéáò 1 ëå²ôïÆ)
	Ãåñß²ïõ 12 äåõô.
	Ãåñß²ïõ 6 äåõô.
	Ãåñß²ïõ 3 äåõô.
	. Ç ²ïéüôçôá åéêüíáò èá ñõèìéóôåß óôá üôáí å²éëÅîåôå áíáëïãßåò åéêüíáò êáé óôá üôáí å²éëÅîåôå áíáëïãßåò åéêüíáò (ó. 55).
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá qr óôï â×ìá 2, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ²ñïóáíáôïëéóìü ôïõ ²ëáéóßïõ óå êáôáêüñõöï. Å²ßóçò, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí ²åñéï÷× åóôßáóçò ²áô íôáò îá- íÜ ôá ²ë×êôñá qr × ²åñéóôñÅöïíôáò ôïí å²éëïãÅá 7. ÅÜí ²áô×óåôå ôá ²ë×ê...
	. ÅÜí êñáô×óåôå ôç ìç÷áí× êáôáêüñõöá, ï ²ñïóáíáôïëéóìüò ôïõ ²ëáéóßïõ èá áëëÜîåé.
	. Êáè ò ì²ïñåß íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôá áíáìåíüìåíá á²ïôåëÅóìáôá áíÜëïãá ìå ôéò óõíè×êåò ë×- øçò, äïêéìÜóôå íá ôñáâ×îåôå ìåñéêÅò äïêéìáóôéêÅò ë×øåéò.


	Ë×øç Ôáéíé í ìå Áñã× Êßíçóç
	Ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜøåôå êéíïÆìåíá èÅìáôá ìå õøçë× ôá÷Æôçôá êáé íá ôá ²ñïâÜëëåôå ìå áñã× êßíçóç. Ï ×÷ïò äåí êáôáãñÜöåôáé.
	Ôá÷Æôçôá ÊáñÅ êáé °ñüíïò Ãñïâïë×ò (ãéá êëé² 30 äåõô.) äåõô.)
	240 êáñÅ/äåõô.
	Ãåñß²ïõ 4 ëå²ôÜ
	120 êáñÅ/äåõô.
	Ãåñß²ïõ 2 ëå²ôÜ
	. Ç ²ñïâïë× ôçò ôáéíßáò èá åêôåëåóôåß ìå áñã× êßíçóç åÜí áêïëïõè×óåôå ôéò äéáäéêáóßåò ôùí âçìÜôùí 1 - 3 óôç ó. 32.
	. Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá íá áëëÜîåôå ôçí ôá÷Æôçôá ²ñï- âïë×ò ôùí ôáéíé í ²ïõ êáôáãñÜöôçêáí óôçí êáôÜóôáóç . Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò, áíáôñÅîôå óôï Ïäçãüò °ñ×óçò ËïãéóìéêïÆ.
	. Ç ñÆèìéóç åããñáöüìåíùí pixel èá ïñéóôåß óôá (320 x 240 pixels) êáôÜ ôç ë×øç óå êáôÜóôáóç êáé óôá (640 x 120 pixels) óôçí êáôÜóôáóç .
	. Áêüìç êé åÜí ìåôáêéí×óåôå ôï ìç÷áíéóìü æïõì, ç ëåéôïõñãßá ôïõ æïõì äåí åßíáé äéáèÅóéìç êáôÜ ôç ë×øç.
	. ÊáôÜ ôï ²Üôçìá ôïõ ²ë×êôñïõ ôáéíßáò, ç ìç÷áí× êáèïñßæåé ôéò ñõèìßóåéò åóôßáóçò, Åêèåóçò êáé éóïññï²ßáò ëåõêïÆ.


	Êëåßäùìá AE/Ìåôáôü²éóç ¸êèåóçò
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá êëåéä íåôå ôçí Åêèåóç × íá ôçí áëëÜæåôå óå â×ìáôá 1/3 óå åÆñïò á²ü -2 Åùò +2 ²ñéí á²ü ôç ë×øç.

	Áëëáã× ôçò Ãïéüôçôáò ôçò Åéêüíáò
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 3 ñõèìßóåùí ²ïéüôçôáò åéêüíáò.
	Ãïéüôçôá Åéêüíáò êáé °ñüíïò Ë×øçò áíÜ ÊÜñôá Ìí×ìçò
	1920 x 1080 pixel,
	24 êáñÅ/äåõô.
	Ãéá ôç ë×øç ôáéíé í ²ë×ñïõò õøçë×ò åõêñßíåéáò (HD).

	Ãåñß²ïõ 14 ëå²ôÜ 34 äåõô.
	Ãåñß²ïõ 59 ëå²ôÜ 40 äåõô.
	1280 x 720 pixel,
	30 êáñÅ/äåõô.
	Ãéá ôç ë×øç ôáéíé í õøçë×ò åõêñßíåéáò (HD).

	Ãåñß²ïõ 20 ëå²ôÜ êáé 43 äåõô.*1
	Ãåñß²ïõ 1  ñá 24 ëå²ôÜ êáé 54 äåõô.*2
	640 x 480 pixel,
	30 êáñÅ/äåõô.
	Ãéá ôç ë×øç ôáéíé í ôõ²éê×ò åõêñßíåéáò (SD).

	Ãåñß²ïõ 43 ëå²ôÜ 43 äåõô.
	Ãåñß²ïõ 2  ñåò 59 ëå²ôÜ 3 äåõô.
	. ÂÜóåé ²ñüôõ²ùí äïêéì í ôçò Canon.
	. Ç åããñáö× èá äéáêï²åß áõôüìáôá üôáí ôï ìÅãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ ôçò ôáéíßáò öôÜóåé óôá 4 GB, × üôáí ï ÷ñüíïò åããñáö×ò öôÜóåé ²åñß²ïõ óôá 29 ëå²ôÜ êáé 59 äåõôåñüëå²ôá êáôÜ ôç ë×øç óôçí êáôÜóôáóç × êáé ²åñß²ïõ óôç 1  ñá êáôÜ ôç ë×øç óôçí êáôÜóôáóç .
	. Ìå ïñéóìÅíåò êÜñôåò ìí×ìçò, ç åããñáö× ì²ïñåß å²ßóçò íá óôáìáô×óåé áêüìç êé åÜí äåí öôÜóåé óôç ìÅãéóôç äéÜñêåéá ôïõ êëé². ÓõíéóôÜôáé ç ÷ñ×óç êáñô í ìí×ìçò SD Speed Class 6 × õøçëüôåñçò êëÜóçò.
	Óôçí êáôÜóôáóç êáé , åìöáíßæïíôáé ìáÆñåò ãñáììÅò óôçí å²Üíù êáé óôçí êÜôù ²ëåõ- ñÜ ôçò ïèüíçò. Ïé ²åñéï÷Åò áõôÅò äåí èá êáôáãñáöïÆí.


	°ñ×óç ößëôñïõ áíÅìïõ
	Áõôü ôï ößëôñï êáôáóôÅëëåé ôïí ×÷ï ôïõ áíÅìïõ üôáí öõóÜåé éó÷õñüò Üíåìïò. Ùóôüóï, üôáí ÷ñç- óéìï²ïéåßôáé ãéá ç÷ïãñÜöçóç óå ÷ ñïõò ÷ùñßò Üíåìï, ï ×÷ïò ßóùò íá áêïÆãåôáé áöÆóéêïò.

	¢ëëåò Ëåéôïõñãßåò Ë×øçò
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôéò ²áñáêÜôù ëåéôïõñãßåò ìå ôïí ßäéï ôñü²ï ü²ùò êáé ãéá ôéò óôáôéêÅò åéêüíåò. Ùóôüóï, áíÜëïãá ìå ôç êáôÜóôáóç ë×øçò, ïé ñõèìßóåéò åíäå÷ïìÅíùò íá ìçí åßíáé äéáèÅóéìåò × êáé íá ìçí Å÷ïõí êáíÅíá á²ïôÅëåóìá.
	. Æïõì óå Á²ïìáêñõóìÅíá ÈÅìáôá
	. ÖùôïãñÜöçóç ìå ôç °ñ×óç ÃñïêáèïñéóìÅíùí Åóôéáê í Á²ïóôÜóåùí (Â×ìá Æïõì) (ó. 51)
	. °ñ×óç ôïõ °ñïíüìåôñïõ (ó. 53)
	. ÑÆèìéóç ôçò Éóïññï²ßáò ËåõêïÆ (ó. 82)
	. Áëëáã× ôùí Ôüíùí ìéáò Åéêüíáò (Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ) (ó. 91)
	. ÖùôïãñÜöçóç óå Êïíôéí× Á²üóôáóç (Êïíôéí× Ë×øç) (ó. 92)
	. ÖùôïãñÜöçóç ìå Êëåßäùìá AF (ó. 99)
	. ÖùôïãñÜöçóç ìå °åéñïêßíçôç Åóôßáóç (ó. 102)
	. °ñ×óç ôïõ Ößëôñïõ ND (ó. 106)
	. Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò ÄÅóìçò AF (ó. 183)
	. Ãñïóáñìïã× ôùí Åìöáíéæüìåíùí Ãëçñïöïñé í (ó. 185)
	. Áëëáã× Ñõèìßóåùí ôçò ÊáôÜóôáóçò IS (ó. 186)
	. Á²ïè×êåõóç Ëåéôïõñãé í óôï Ãë×êôñï (ó. 187)
	. ÖùôïãñÜöçóç °ñçóéìï²ïé íôáò ôçí Ôçëåüñáóç óáí Ïèüíç (ó. 193)


	Å²åîåñãáóßá
	Ì²ïñåßôå íá êüøåôå ôçí áñ÷× êáé ôï ôÅëïò ôçò êáôáãåãñáììÅíçò ôáéíßáò.
	Ãñáìì× Å²åîåñãáóßáò Ôáéíé í
	. ÅÜí óôï â×ìá 4 å²éëÅîåôå [ÁíôéêáôÜóôáóç], ç ²ñùôüôõ²ç ôáéíßá (÷ùñßò å²åîåñãáóßá) áíôéêá- èßóôáôáé á²ü ôçí ôñï²ï²ïéçìÅíç ôáéíßá êáé ç ²ñùôüôõ²ç ôáéíßá äéáãñÜöåôáé.
	. ÅÜí äåí õ²Üñ÷åé áñêåôüò åëåÆèåñïò ÷ ñïò óôçí êÜñôá ìí×ìçò ãéá ôçí äçìéïõñãßá åíüò íÅïõ áñ÷åßïõ, ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ìüíï [ÁíôéêáôÜóôáóç].
	. ÅÜí åêöïñôéóôåß ç ì²áôáñßá êáôÜ ôç äéáäéêáóßá á²ïè×êåõóçò, ç ôñï²ï²ïéçìÅíç ôáéíßá ì²ïñåß íá ìçí á²ïèçêåõôåß.
	. ÊáôÜ ôçí å²åîåñãáóßá ôùí ôáéíé í, óáò óõíéóôïÆìå íá ÷ñçóéìï²ïéåßôå ìéá ²ë×ñùò öïñôéóìÅ- íç ì²áôáñßá × Åíá êéô ôñïöïäïôéêïÆ (²ñïáéñåôéêü) (ó. 227).
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	°ñ×óç ÄéÜöïñùí Ëåéôïõñãé í Ãñïâïë×ò êáé Å²åîåñãáóßáò
	Áõôü ôï êåöÜëáéï ²åñéãñÜöåé äéÜöïñåò ìåèüäïõò ²ñïâïë×ò êáé å²åîåñãáóßáò ôùí åéêüíùí.
	. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï 1 ãéá íá å²éëÅîåôå ôçí êáôÜóôáóç Ãñïâïë×ò ²ñéí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ìç÷áí×.
	. Äåí åßíáé äõíáô× ç ²ñïâïë× × å²åîåñãáóßá ôùí åéêüíùí ²ïõ Å÷åôå å²åîåñãáóôåß óå Åíáí õ²ïëï- ãéóô×, ôùí ï²ïßùí ôï üíïìá Å÷åôå áëëÜîåé, × ôéò ï²ïßåò Å÷åôå ôñáâ×îåé ìå ìéá Üëëç ìç÷áí×.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá å²åîåñãáóßáò (ó. 158 - 162) åÜí äåí õ²Üñ÷åé áñêåôüò äéáèÅóéìïò ÷ ñïò óôçí êÜñôá ìí×ìçò.




	Ãñ×ãïñç Áíáæ×ôçóç Åéêüíùí
	Áíáæ×ôçóç Åéêüíùí ìå Ãñïâïë× Åõñåôçñßïõ
	Ç äõíáôüôçôá ôáõôü÷ñïíçò åìöÜíéóçò ²ïëëá²ë í åéêüíùí óôçí ïèüíç ôçò ìç÷áí×ò óáò å²éôñÅ²åé íá âñåßôå ãñ×ãïñá ôçí åéêüíá ²ïõ èÅëåôå.

	Áíáæ×ôçóç Åéêüíùí ìå Ïëßóèçóç
	ÅÜí ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá 7, ïé åéêüíåò èá åìöáíéóôïÆí óå ìéá óåéñÜ, å²éôñÅ²ïíôáò ôçí åêôÅëåóç ãñ×ãïñçò áíáæ×ôçóçò. Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ìåôáâåßôå óôéò å²éèõìçôÅò åéêüíåò âÜóåé ôçò çìåñïìçíßáò ë×øçò (ÊÆëéóç ïèüíçò).
	Ãéá íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôï åöÅ, ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï n ãéá íá å²éëÅîåôå [ÊÆëéóç ïèüíçò] óôçí êáñôÅëá 1 êáé êáôü²éí å²éëÅîôå [Off].


	Ãñïâïë× Ôáéíé í ²ïõ Äçìéïõñã×èçêáí á²ü ôçí Áíáóêü²çóç Ôáéíé í
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå áíÜ çìåñïìçíßá ôéò ôáéíßåò ²ïõ êáôáãñÜøáôå óôçí êáôÜóôáóç (ó. 71) ãéá ²ñïâïë×.


	Ãñïâïë× Åéêüíùí ìå ôç °ñ×óç Ößëôñïõ
	ÅÜí óå ìéá êÜñôá ìí×ìçò õ²Üñ÷ïõí ²ïëëÜ áñ÷åßá åéêüíùí, ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå Åíá ößëôñï êáé íá ôéò åìöáíßóåôå êáèïñßæïíôáò ôï å²éèõìçôü ößëôñï Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá ²ñïóôáôÅøåôå (ó. 148) × íá äéáãñÜøåôå (ó. 152) üëåò ôéò åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå öéëôñÜñåé.
	ÌåôÜâ. óôá Áãá².
	Åìöáíßæåé ôéò åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå ÷áñáêôçñßóåé óáí áãá²çìÅíåò (ó. 154).
	Ãñï è: Çì/íßá
	Åìöáíßæåé üëåò åéêüíåò ²ïõ ë×öèçêáí ìéá êáèïñéóìÅíç çìåñïìçíßá
	ÌåôÜâáóç>Êáôçãïñßá
	Åìöáíßæåé ôéò åéêüíåò ìéáò êáèïñéóìÅíçò êáôçãïñßáò (ó. 155).
	ÌåôÜâ. óå Öùô./Ôáéíßá
	Åìöáíßæåé óôáôéêÅò åéêüíåò, ôáéíßåò × ôáéíßåò ²ïõ äçìéïõñã×èçêáí ìå ôçí êáôÜóôáóç (ó. 71).
	Ãñï è: 10 Åéê.
	ÌåôÜâáóçò ²ñïò ôá åì²ñüò êáôÜ 10 åéêüíåò ôç öïñÜ.
	Ãñï è: 100 Åéê.
	ÌåôÜâáóçò ²ñïò ôá åì²ñüò êáôÜ 100 åéêüíåò ôç öïñÜ.

	Áíáæ×ôçóç âÜóåé , , êáé
	Ößëôñá
	Äåí ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå ößëôñá ôá ï²ïßá äåí ²åñéëáìâÜíïõí áíôßóôïé÷åò åéêüíåò.
	Óôç öéëôñáñéóìÅíç áíá²áñáãùã× (â×ìá 2), ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå öéëôñáñéóìÅíåò åéêüíåò ìå ôéò äéá- äéêáóßåò ²ïõ ²åñéãñÜöïíôáé óôéò åíüôçôåò “Ãñ×ãïñç Áíáæ×ôçóç Åéêüíùí” (ó. 138), “Äéáäï÷éê× Ãñïâïë× Åéêüíùí” (ó. 142) êáé “ÌåãÅèõíóç Åéêüíùí” (ó. ...
	Ùóôüóï, åÜí áëëÜîåôå êáôçãïñßá (ó. 155), × å²åîåñãáóôåßôå ìéá åéêüíá êáé ôçí á²ïèçêåÆóåôå ùò íÅá åéêüíá (ó. 158), èá åìöáíéóôåß Åíá ì×íõìá êáé ç öéëôñáñéóìÅíç áíá²áñáãùã× èá áêõñùèåß.

	ÌåôÜâáóç ìÅóù ôùí Ñõèìßóåùí êáé
	ÌåôÜâáóç ìå °ñ×óç ôïõ Äáêôõëßïõ ÅëÅã÷ïõ
	ÃåñéóôñÅøôå ôïí äáêôÆëéï åëÅã÷ïõ ãéá íá ìåôáâåßôå óôéò å²éèõìçôÅò åéêüíåò ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôéò ëåéôïõñãßåò , , êáé .
	ÅÜí ²åñéóôñÅøåôå ôïí äáêôÆëéï y ôçí ²ñïâïë× åõñåôçñßïõ, ç ìåôÜâáóç óôéò åéêüíåò èá åêôå- ëåóôåß óÆìöùíá ìå ôç ìÅèïäï ²ïõ å²éëÅîáôå êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ìåìïíùìÅíùí åéêüíùí. Ùóôü- óï, åÜí å²éëÅîåôå × , ç ìÅèïäïò ìåôÜâáóçò èá áëëÜîåé óå .



	Äéáäï÷éê× Ãñïâïë× Åéêüíùí
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ²ñïâÜëëåôå áõôüìáôá ôéò åéêüíåò ²ïõ åßíáé á²ïèçêåõìÅíåò óå ìéá êÜñôá ìí×ìçò.
	Å²áíÜëçøç
	Å²áíÜëçøç ôçò ²ñïâïë×ò ôùí åéêüíùí
	°ñüíïò Ãñïâïë×ò
	°ñüíïò ²ñïâïë×ò ãéá êÜèå åéêüíá
	ÅöÅ
	ÅöÅ åíáëëáã×ò ìåôáîÆ ôùí åéêüíùí
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá qr × ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá 7 êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ²ñïâï- ë×ò, ïé åéêüíåò èá åíáëëÜóóïíôáé. ÅÜí êñáô×óåôå ²áôçìÅíá ôá ²ë×êôñá qr, ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå ôéò åéêüíåò ìå ãñ×ãïñç êßíçóç ²ñïò ôá åì²ñüò.
	. Ç ëåéôïõñãßá Åîïéêïíüìçóçò ÑåÆìáôïò (ó. 48) äåí åßíáé äéáèÅóéìç êáôÜ ôç äéáäï÷éê× ²ñïâïë×.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç ñÆèìéóç [°ñüíïò Ãñïâïë×ò] åÜí Å÷åôå å²éëÅîåé ôï óôïé÷åßï [Öõóáëßäá] óôç ñÆèìéóç [ÅöÅ].


	ÌåãÅèõíóç Åéêüíùí
	ÈÅóç Ãñïâáëëüìåíçò Ãåñéï÷×ò - êáôÜ ²ñïóÅããéóç
	. ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë× óå ìåãÅèõíóç, åÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n, ç ìç÷áí× å²éóôñÅöåé óå êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò ìåìïíùìÅíùí åéêüíùí.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ìåãåèÆíåôå ôáéíßåò.

	Áëëáã× ôùí ÅöÅ Åíáëëáã×ò ôùí Åéêüíùí
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá å²éëÅîåôå ìåôáîÆ 3 åöÅ åíáëëáã×ò ôá ï²ïßá èá ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé ãéá ôç ìåôÜâáóç á²ü ôç ìßá åéêüíá óå ìßá Üëëç óôçí êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò ìåìïíùìÅíùí åéêüíùí.

	Ãñïâïë× ¹ëùí ôùí Åéêüíùí ìéáò ÏìÜäáò
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá äåßôå ìåìïíùìÅíá ôéò åéêüíåò á²ü ïìÜäá åéêüíùí ²ïõ ë×öèçêáí óå êáôÜóôáóç (ó. 76).
	Óôçí êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò ïìÜäáò (â×ìá 3 ²áñá²Üíù), ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôéò ëåéôïõñãßåò ²ïõ ²åñéãñÜöïíôáé óôéò åíüôçôåò “Ãñ×ãïñç Áíáæ×ôçóç Åéêüíùí” (ó. 138) êáé “ÌåãÅèõíóç Åéêüíùí” (ó. 143). Ì²ïñåßôå íá å²åîåñãáóôåßôå üëåò ôéò åéêüíåò ó...

	ÁêÆñùóç ÏìÜäáò
	Ì²ïñåßôå íá áêõñ óåôå ôçí ïìÜäá åéêüíùí ²ïõ êáôáãñÜöçêå óå êáôÜóôáóç ,  óôå íá ²ñïâÜëåôå ìåìïíùìÅíá ôéò åéêüíåò ôçò.
	Äåí ì²ïñåßôå íá áêõñ óåôå ôçí ïìÜäá êáôÜ ôç ìåìïíùìÅíç ²ñïâïë× åéêüíùí (ó. 144).



	¸ëåã÷ïò ôçò Åóôßáóçò
	Óå ìéá åéêüíá ²ïõ êáôáãñÜøáôå, ì²ïñåßôå íá ìåãåèÆíåôå ôçí ²åñéï÷× ²ïõ âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü ôïõ Ãëáéóßïõ AF ãéá íá åëÅãîôå ôçí åóôßáóç.
	Ç ïèüíç åëÅã÷ïõ åóôßáóçò äåí åßíáé äéáèÅóéìç ãéá ôáéíßåò.


	Ãñïâïë× ÄéÜöïñùí Åéêüíùí (¸îõ²íç Áíá²áñáãùã×)
	Ç ìç÷áí× å²éëÅãåé 4 åéêüíåò âÜóåé ôçò ²ñïâáëëüìåíçò åéêüíáò.
	ÅÜí å²éëÅîåôå ìßá á²ü áõôÅò ôéò åéêüíåò, ç ìç÷áí× èá å²éëÅîåé 4 áêüìá åéêüíåò å²éôñÅ²ïíôÜò óáò íá á²ïëáìâÜíåôå ôçí ²ñïâïë× åéêüíùí ìå ôõ÷áßá óåéñÜ. Ç ëåéôïõñãßá áõô× åêôåëåßôáé êáëÆôåñá åÜí êáôáãñÜøåôå ²ïëëÅò ë×øåéò óå äéÜöïñåò óêçíÅò.
	. Óôçí êáôÜóôáóç ¸îõ²íçò Áíá²áñáãùã×ò ²ñïâÜëëïíôáé ìüíï ïé óôáôéêÅò åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå áõô× ôç ìç÷áí×.
	. Ç êáôÜóôáóç [¸îõ²íç Ôõ÷áßá Ãñïâïë×] äåí åßíáé äéáèÅóéìç óôéò áêüëïõèåò ²åñé²ô óåéò:
	- ÅÜí õ²Üñ÷ïõí ëéãüôåñåò á²ü 50 åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå áõô× ôç ìç÷áí× óôçí êÜñôá ìí×ìçò
	- ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë× åéêüíùí ²ïõ äåí õ²ïóôçñßæïíôáé á²ü ôçí ¸îõ²íç Áíá²áñáãùã×
	- ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ²ñïâïë×ò ìå ôç ÷ñ×óç ößëôñïõ



	Ãñïóôáóßá Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóôáôåÆåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ èåùñåßôå óçìáíôéêÅò Åôóé  óôå íá ìçí åßíáé äõíá- ô× ç ôõ÷áßá äéáãñáö× ôïõò ìå ôç ìç÷áí× (ó. 29, 152).
	Êáèïñßóôå ìéá ìÅèïäï å²éëïã×ò.
	ÅÜí äéáìïñö óåôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò (ó. 23, 177), ïé ²ñïóôáôåõìÅíåò åéêüíåò äéáãñÜöïíôáé.
	Ïé ²ñïóôáôåõìÅíåò åéêüíåò äåí ì²ïñïÆí íá äéáãñáöïÆí ìå ôç ëåéôïõñãßá äéáãñáö×ò ôçò ìç÷áí×ò. Ãéá íá äéáãñÜøåôå ìßá åéêüíá, èá ²ñÅ²åé ²ñ ôá íá áêõñ óåôå ôéò ñõèìßóåéò ²ñïóôáóßáò.

	Å²éëïã× ÌåìïíùìÅíùí Åéêüíùí
	ÅÜí ìåôáâåßôå óôçí êáôÜóôáóç ë×øçò × óâ×óåôå ôç ìç÷áí× ²ñéí åêôåëÅóåôå ôéò
	äéáäéêáóßåò ôïõ â×ìáôïò 3, ïé åéêüíåò äåí èá ²ñïóôáôåõôïÆí.

	Å²éëïã× ÅÆñïõò
	Ì²ïñåßôå å²ßóçò íá å²éëÅîåôå ôçí ²ñ ôç × ôçí ôåëåõôáßá åéêüíá, ²åñéóôñÅöïíôáò ôïí å²éëïãÅá 7, êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôçò å²Üíù ïèüíçò óôá â×ìáôá 2 êáé 3.

	Å²éëïã× ¹ëùí ôùí Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá îåêëåéä óåôå ôçí ²ñïóôáóßá åéêüíùí áíÜ ïìÜäåò åÜí å²éëÅîåôå [Îåêëåßäùìá] óôï â×ìá 4 ôçò åíüôçôáò "Å²éëïã× ÅÆñïõò" × óôï â×ìá 2 ôçò åíüôçôáò "Å²éëïã× ¹ëùí ôùí Åéêüíùí".


	Äéáãñáö× Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅãåôå åéêüíåò êáé óôçí óõíÅ÷åéá íá ôéò äéáãñÜöåôå áíÜ ïìÜäåò. Å²åéä× ïé åéêüíåò ²ïõ äéáãñÜöåôå äåí ì²ïñïÆí íá áíáêôçèïÆí, èá ²ñÅ²åé íá åßóôå ²ïëÆ ²ñïóåêôéêïß ²ñéí ôéò äéáãñÜøåôå. Ïé ²ñïóôáôåõìÅíåò åéêüíåò (ó. 148) äåí ì²ïñïÆí ...
	Êáèïñßóôå ìéá ìÅèïäï å²éëïã×ò.
	Å²éëïã× ÌåìïíùìÅíùí Åéêüíùí
	Å²éëïã× ÅÆñïõò
	Å²éëïã× ¹ëùí ôùí Åéêüíùí

	°áñáêôçñéóìüò Åéêüíùí óáí Áãá²çìÅíåò
	ÅÜí ÷áñáêôçñßóåôå åéêüíåò óáí Áãá²çìÅíåò, ì²ïñåßôå åÆêïëá íá ôáîéíïì×óåôå óå êáôçãï- ñßá ìüíï áõôÅò ôéò åéêüíåò. Ì²ïñåßôå íá öéëôñÜñåôå ìüíï áõôÅò ôéò åéêüíåò ãéá ²ñïâïë×, ²ñï- óôáóßá × äéáãñáö× (ó. 140).
	ÅÜí ìåôáâåßôå óôçí êáôÜóôáóç ë×øçò × óâ×óåôå ôç ìç÷áí× ²ñéí ïëïêëçñ óåôå ôç ñÆèìéóç óôï â×ìá 3, ïé åéêüíåò äåí èá ÷áñáêôçñéóôïÆí ùò áãá²çìÅíåò.
	ÅÜí ìåôáöÅñåôå åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå ÷áñáêôçñßóåé óáí Áãá²çìÅíåò óå õ²ïëïãéóô× ìå ëåéôïõñãéêü óÆóôçìá Windows 7 × Windows Vista, ïé åéêüíåò èá ÷áñáêôçñéóôïÆí óôçí êáôçãïñßá 3 áóôÅñùí () (åêôüò á²ü ôéò åéêüíåò RAW êáé ôéò ôáéíßåò).


	ÏñãÜíùóç Åéêüíùí áíÜ Êáôçãïñßá (Êáôçãïñßåò)
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ïñãáí íåôå ôéò åéêüíåò óå êáôçãïñßåò. Ì²ïñåßôå íá åìöáíßóåôå ôéò åéêüíåò óå ìßá êáôçãïñßá óôç öéëôñáñéóìÅíç áíá²áñáãùã× (ó. 140) êáé íá å²åîåñãáóôåßôå üëåò ôéò åéêüíåò ìå ôéò åî×ò ëåéôïõñãßåò.
	. “Äéáäï÷éê× Ãñïâïë× Åéêüíùí” (ó. 142), “Ãñïóôáóßá Åéêüíùí” (ó. 148), “Äéáãñáö× Åéêü- íùí” (ó. 152), “Å²éëïã× Åéêüíùí ãéá ÅêôÆ²ùóç (DPOF)” (ó. 171)
	Ïé åéêüíåò ôáîéíïìïÆíôáé áõôüìáôá óå êáôçãïñßåò, áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò êáè ò êáôáãñÜöïíôáé.
	: Åéêüíåò óôéò ï²ïßåò Å÷ïõí áíé÷íåõôåß ²ñüóù²á × åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå ôéò êáôáóôÜóåéò I × V.
	: Åéêüíåò ïé ï²ïßåò Å÷ïõí áíé÷íåõèåß ùò , × óôçí êáôÜóôáóç A × ïé åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß óôéò êáôáóôÜóåéò J, O × .
	: Åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß óôéò êáôáóôÜóåéò w, S, P × t.



	Êáèïñßóôå ìéá ìÅèïäï å²éëïã×ò.
	Å²éëïã× ÌåìïíùìÅíùí Åéêüíùí
	ÅÜí ìåôáâåßôå óôçí êáôÜóôáóç ë×øçò × óâ×óåôå ôç ìç÷áí× ²ñéí ïëïêëçñ óåôå ôç ñÆèìéóç óôï â×ìá 4, ïé åéêüíåò äåí èá êáèïñéóôïÆí óôï óôïé÷åßï Êáôçãïñßåò.

	Å²éëïã× ÅÆñïõò
	ÅÜí óôï â×ìá 4 å²éëÅîôå [Á²ï-å²éëïã×], ì²ïñåßôå íá áêõñ óåôå ôçí å²éëïã× üëùí ôùí åéêüíùí ôçò êáôçãïñßáò [Å²éëïã× ÅÆñïõò].


	Ãåñéóôñïö× Åéêüíùí
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá áëëÜîåôå ôïí ²ñïóáíáôïëéóìü ìßáò åéêüíáò êáé êáôü²éí íá ôçí á²ïèçêåÆóåôå.
	. Ç ²åñéóôñïö× ôáéíé í ìå ñÆèìéóç ²ïéüôçôáò åéêüíáò × äåí åßíáé äõíáô×.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ²åñéóôñÅøåôå ôéò åéêüíåò (ó. 189) åÜí ç ñÆèìéóç [Áõô.Ãåñéóôñïö×] Å÷åé ôåèåß óå [Off].


	Áëëáã× ÌåãÅèïõò Åéêüíùí
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôï ìÅãåèïò ôùí åéêüíùí óå ìßá ÷áìçë× ñÆèìéóç pixel êáé íá á²ïèç- êåÆóåôå ôçí åéêüíá ôçò ï²ïßáò áëëÜîáôå ôï ìÅãåèïò óáí îå÷ùñéóôü áñ÷åßï.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá áõî×óåôå ôï ìÅãåèïò ìéáò åéêüíáò ìå ôç ëåéôïõñãßá áëëáã×ò ìåãÅèïõò.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá å²åîåñãáóôåßôå ôéò åéêüíåò ²ïõ á²ïèçêåÆôçêáí óôï â×ìá 3.
	. Ïé äéáäéêáóßåò å²åîåñãáóßáò äåí ì²ïñïÆí íá åöáñìïóôïÆí óå ôáéíßåò êáé åéêüíåò RAW.


	Êï²×
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá êï²×ò åíüò ôì×ìáôïò ìéáò êáôáãåãñáììÅíçò åéêüíáò êáé á²ïè×êåõó×ò ôïõ óáí Åíá íÅï áñ÷åßï åéêüíáò.
	Ãåñéï÷× êï²×ò
	. Ïé åéêüíåò ìå ñÆèìéóç åããñáöüìåíùí pixel (ó. 57), × ôùí ï²ïßùí ôï ìÅãåèïò Å÷åé áëëÜîåé óå (ó. 158) äåí ì²ïñïÆí íá õ²ïóôïÆí å²åîåñãáóßá.
	. Ïé åéêüíåò ²ïõ ì²ïñïÆí íá êï²ïÆí èá Å÷ïõí ôéò ßäéåò áíáëïãßåò ²ëÜôïõò êáé Æøïõò ìåôÜ á²ü ôçí êï²×.
	. Ôï ²ë×èïò ôùí åããñáöüìåíùí pixel ìßáò êïììÅíçò åéêüíáò èá åßíáé ìéêñüôåñï óå óÆãêñéóç ìå áõôÜ ôçò åéêüíáò ²ñéí ôçí êï²×.
	. Ïé äéáäéêáóßåò å²åîåñãáóßáò äåí ì²ïñïÆí íá åöáñìïóôïÆí óå ôáéíßåò êáé åéêüíåò RAW.


	Ãñïóè×êç ÅöÅ ìå ôç Ëåéôïõñãßá Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá áëëÜîåôå ôï ÷ñ ìá ìßáò åéêüíáò êáé êáôü²éí íá ôçí á²ïèçêåÆóåôå óáí îå÷ùñéóôü áñ÷åßï. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôï êÜèå óôïé÷åßï ôïõ ìåíïÆ, áíáôñÅîôå óôç ó. 91.
	ÅÜí áëëÜîåôå ôï ÷ñ ìá ôçò ßäéáò åéêüíáò å²áíáëáìâáíüìåíá, ç ²ïéüôçôÜ ôçò èá áñ÷ßóåé óôáäéáêÜ íá ìåé íåôáé êáé õ²Üñ÷åé ²åñß²ôùóç íá ìçí å²éôÆ÷åôå ôï áíáìåíüìåíï ÷ñ ìá.
	. Ôï ÷ñ ìá ôùí åéêüíùí ²ïõ áëëÜîáôå ìå áõô× ôç ëåéôïõñãßá ì²ïñåß íá äéáöÅñïõí á²ü áõôïÆò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå ôç ëåéôïõñãßá Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ (ó. 91).
	. Ïé ñõèìßóåéò ôçò å²éëïã×ò Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ äåí åßíáé äéáèÅóéìåò ãéá ôéò ôáéíßåò × åéêüíåò RAW.



	Äéüñèùóç Öùôåéíüôçôáò (i-Contrast)
	Ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá åíôï²ßóåé ²åñéï÷Åò óôï êÜäñï, ü²ùò ²ñüóù²á × öüíôï ²ïõ åßíáé ²ïëÆ öùôåéíÜ × óêïôåéíÜ êáé íá ôá ²ñïóáñìüóåé áõôüìáôá å²éëÅãïíôáò ôçí âÅëôéóôç öùôåéíüôçôá êáôÜ ôç ë×øç. ÅÜí ç óõíïëéê× åéêüíá õ²ïëåß²åôáé áíôßèåóçò, ç ìç÷áí× èá...
	. Óå ïñéóìÅíåò ²åñé²ô óåéò, ç ²ïéüôçôá ôçò åéêüíáò ì²ïñåß íá åßíáé ÷áìçë× × ç ñÆèìéóç ôçò Åêèåóçò íá ìçí åßíáé êáôÜëëçëç.
	. ÅÜí åêôåëÅóåôå å²áíáëáìâáíüìåíá ôéò ñõèìßóåéò óôçí ßäéá åéêüíá ì²ïñåß íá Å÷åé óáí á²ïôÅëåóìá ôç ìåßùóç ôçò ²ïéüôçôÜò ôçò.
	Å²éëÅîôå [°áìçë×], [ÌÅóç] × [Õøçë×] êáé ²ñïóáñìüóôå ôçí åéêüíá.
	Ç äéüñèùóç ôáéíé í êáé åéêüíùí RAW äåí åßíáé äõíáô×.


	Äéüñèùóç ôïõ ÖáéíïìÅíïõ "Êüêêéíùí Ìáôé í"
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá äéïñè óåôå áõôüìáôá ôï öáéíüìåíï ôùí "Êüêêéíùí Ìáôé í" á²ü ôéò åéêüíåò êáé íá á²ïèçêåÆóåôå ôéò äéïñèùìÅíåò åéêüíåò óáí íÅá áñ÷åßá.
	. ÏñéóìÅíåò åéêüíåò ²éèáíüí íá ìçí äéïñèùèïÆí óùóôÜ.
	. ÅÜí å²éëÅîåôå [ÁíôéêáôÜóôáóç] óôï â×ìá 4, ç ìç äéïñèùìÅíç åéêüíá áíôéêáèßóôáôáé á²ü ôá äéïñèùìÅíá äåäïìÅíá, åí  ç ²ñùôüôõ²ç åéêüíá äéáãñÜöåôáé.
	. Ïé ²ñïóôáôåõìÅíåò åéêüíåò äåí ì²ïñïÆí íá áíôéêáôáóôáèïÆí.
	. Ç äéüñèùóç ôáéíé í êáé åéêüíùí RAW äåí åßíáé äõíáô×.
	. Ç äéüñèùóç ôùí êüêêéíùí ìáôé í ì²ïñåß íá åêôåëåóôåß óå åéêüíåò JPEG ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñá- öåß óôçí êáôÜóôáóç , áëëÜ ç áñ÷éê× åéêüíá äåí ì²ïñåß íá áíôéêáôáóôáèåß.
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	ÅêôÆ²ùóç
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôç äéáäéêáóßá å²éëïã×ò åéêüíùí ãéá åêôÆ²ùóç êáé ôçò åêôÆ²ùóçò ìå ôç ÷ñ×óç åíüò åêôõ²ùô× Canon óõìâáôïÆ ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge (²ñïáéñåôéêüò).

	Åêôõ²ùôÅò Canon óõìâáôïß ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge
	. Ãéá ôéò å²åîçã×óåéò áõôïÆ ôïõ êåöáëáßïõ ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé ïé åêôõ²ùôÅò ôçò óåéñÜò SELPHY CP ôçò Canon. Ïé ïèüíåò ²ïõ åìöáíßæïíôáé óôéò åéêüíåò êáé ïé äéáèÅóéìåò ëåéôïõñãßåò äéáöÅñïõí, áíÜëïãá ìå ôïí åêôõ²ùô×. ÁíáôñÅîôå å²ßóçò óôï Åã÷åéñßäéï ...


	ÅêôÆ²ùóç Åéêüíùí
	ÅÆêïëç êáé Ãñ×ãïñç ÅêôÆ²ùóç
	Ì²ïñåßôå íá åêôõ² óåôå åÆêïëá ôéò åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜöåôå óõíäÅïíôáò ôçí ìç÷áí× óå Åíáí åêôõ²ùô× óõìâáôü ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge (²ñïáéñåôéêüò), ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï ²áñå÷üìåíï êáë äéï å²éêïéíùíßáò (ó. 2).
	. Ãéá ²ëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò åêôõ²ùôÅò ôçò Canon ïé ï²ïßïé åßíáé óõìâáôïß ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge (²ñïáéñåôéêïß), áíáôñÅîôå óôç ó. 228.
	. Ç ëåéôïõñãßá åêôÆ²ùóçò åõñåôçñßïõ äåí åßíáé äéáèÅóéìç óå ïñéóìÅíïõò åêôõ²ùôÅò Canon óõìâáôïÆò ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge (²ñïáéñåôéêïß).
	. Äåí ì²ïñåßôå íá åêôõ² óåôå åéêüíåò RAW.


	ÅêôÅëåóç Ñõèìßóåùí ÅêôÆ²ùóçò
	Ãñïå²éë.
	°ñ×óç ôùí ñõèìßóåùí ôïõ åêôõ²ùô×.

	Çì/íßá
	Åêôõ² íåôáé ç çìåñïìçíßá.

	#Áñ÷åßïõ
	ÅêôÆ²ùóç ôïõ áñéèìïÆ ôïõ áñ÷åßïõ.

	Áìöüôåñá
	Åêôõ² íåôáé ç çìåñïìçíßá êáé ï áñéèìüò áñ÷åßïõ.

	Off
	-

	Ãñïå²éë.
	°ñ×óç ôùí ñõèìßóåùí ôïõ åêôõ²ùô×.

	Off
	-

	On
	°ñ×óç ôùí ²ëçñïöïñé í ë×øçò ãéá ôç âåëôéóôï²ïßçóç ôùí ñõèìßóåùí åêôÆ²ùóçò.

	Êüê.ÌÜô1
	Äéüñèùóç ôïõ öáéíïìÅíïõ "êüêêéíùí ìáôé í".

	Áñ. ÁíôéãñÜöùí
	Å²éëïã× ôïõ ²ë×èïõò ôùí áíôéãñÜöùí.

	-
	Å²éëïã× ôçò ²åñéï÷×ò ²ñïò åêôÆ²ùóç (ó. 167).

	-
	Êáèïñéóìüò ôïõ ìåãÅèïõò ôïõ ÷áñôéïÆ êáé ôçò äéÜôáîçò (ó. 168).
	Êï²× êáé ÅêôÆ²ùóç (Êï²×)
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå Åíá ôì×ìá ìéáò åéêüíáò ãéá åêôÆ²ùóç.
	. Ç êï²× ôùí åéêüíùí åíäÅ÷åôáé íá ìçí åßíáé äõíáô× áíÜëïãá ìå ôéò áíáëïãßåò × åÜí ôï ìÅãåèüò ôïõò åßíáé ²ïëÆ ìéêñü.
	. ÊáôÜ ôçí êï²× öùôïãñáöé í ìå åíóùìáôùìÅíåò ²ëçñïöïñßåò çìåñïìçíßáò, ïé çìåñïìçíßåò ì²ïñåß íá ìçí åìöáíßæïíôáé êáíïíéêÜ.


	Å²éëïã× ÌåãÅèïõò °áñôéïÆ êáé ÄéÜôáîçò ãéá ÅêôÆ²ùóç
	ÄéáèÅóéìåò Å²éëïãÅò ÄéÜôáîçò
	Ãñïå²éë.
	°ñ×óç ôùí ñõèìßóåùí ôïõ åêôõ²ùô×.
	Ãåñéè:Íáé
	Ç åêôÆ²ùóç åêôåëåßôáé ìå ²åñéè ñéá.
	Ãåñéè:¹÷é
	Ç åêôÆ²ùóç åêôåëåßôáé ÷ùñßò ²åñéè ñéá.
	Í-óå-1
	Å²éëïã× ôïõ ²ë×èïõò ôùí áíôéãñÜöùí ìéá åéêüíáò ²ïõ åêôõ² íïíôáé óå Åíá öÆëëï ÷áñôéïÆ.
	Ö.Ôáõôüôçô.
	ÅêôÆ²ùóç öùôïãñáöé í ôáõôüôçôáò.
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå åéêüíåò ìüíï ìå ñÆèìéóç åããñáöüìåíùí L êáé áíáëïãßåò åéêüíáò 4:3.
	Óô.ÌÅãåèïò
	Å²éëïã× ôïõ ìåãÅèïõò åêôÆ²ùóçò.
	Å²éëÅîôå ìåôáîÆ ôùí ìåãåè í 90 x 130mm, ôá÷õäñïìéê×ò êÜñôáò êáé åêôÆ²ù- óçò óå ÷áñôß ìåãÜëïõ ²ëÜôïõò.

	ÅêôÆ²ùóç Öùôïãñáöé í Ôáõôüôçôáò
	ÅêôÆ²ùóç Ôáéíé í
	Å²éëïãÅò ÅêôÆ²ùóçò Ôáéíé í
	¸íá ÊáñÅ
	ÅêôÆ²ùóç ôçò ôñÅ÷ïõóáò ²ñïâáëëüìåíçò óêçí×ò óáí óôáôéê× åéêüíá.
	Äéáäï÷×
	ÅêôÆ²ùóç äéáäï÷éê×ò óåéñÜò åéêüíùí á²ü ìéá êáèïñéóìÅíç óêçí× óå Åíá öÆëëï ÷áñôéïÆ. ÅÜí ç ñÆèìéóç [ËåæÜíôá] Å÷åé ôåèåß óå [On], óôçí åêôÆ²ùóç ²åñéëáìâÜíåôáé ï áñéèìüò öáêÅëïõ, ï áñéèìüò áñ÷åßïõ êáé ç ÷ñïíéê× èÅóç ôïõ êáñÅ óôçí ôáéíßá.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï m êáôÜ ôçí åêôÆ²ùóç, ç äéáäéêáóßá áêõñ íåôáé.
	. Ïé ñõèìßóåéò [Ö.Ôáõôüôçô.] êáé [Äéáäï÷×] äåí åßíáé äéáèÅóéìåò óôïõò óõìâáôïÆò åêôõ²ùôÅò Canon ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge CP720/CP730 × óå ²ñïçãïÆìåíá ìïíôÅëá.




	Å²éëïã× Åéêüíùí ãéá ÅêôÆ²ùóç (DPOF)
	Ì²ïñåßôå íá å²éëÅîåôå Åùò 998 åéêüíåò á²ü ìéá êÜñôá ìí×ìçò ²ñïò åêôÆ²ùóç êáé íá êáèï- ñßæåôå ñõèìßóåéò ü²ùò ôï ²ë×èïò ôùí áíôéãñÜöùí, Åôóé  óôå ïé åéêüíåò óáò íá åêôõ² íïíôáé ùò ìßá äåóìßäá (ó. 174) × õ²ïâÜëëïíôáé óå å²åîåñãáóßá óå Åíá öùôïãñ...
	Ç å²éëïã× ôáéíé í êáé åéêüíùí RAW äåí åßíáé äõíáô×.

	Ñõèìßóåéò ÅêôÆ²ùóçò
	¸÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá êáèïñßóåôå ñõèìßóåéò ãéá ôïí ôÆ²ï åêôÆ²ùóçò, ôçí çìåñïìçíßá êáé ôïí áñéèìü ôïõ áñ÷åßïõ. ÁõôÅò ïé ñõèìßóåéò éó÷Æïõí ãéá üëåò ôéò åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå å²éëÅîåé ãéá åêôÆ²ùóç.

	Ôõ²éêü
	ÅêôÆ²ùóç 1 åéêüíáò áíÜ óåëßäá.

	Åõñåô×ñéï
	ÅêôÆ²ùóç áñêåô í åéêüíùí ìå ìåéùìÅíï ìÅãåèïò áíÜ óåëßäá.

	Áìöüôåñá
	ÅêôÆ²ùóç êáé ôùí äÆï ìïñö í (óôÜíôáñ êáé åõñåô×ñéï).

	On
	ÅêôÆ²ùóç ôçò çìåñïìçíßáò ë×øçò.

	Off
	-

	On
	ÅêôÆ²ùóç ôïõ áñéèìïÆ ôïõ áñ÷åßïõ.

	Off
	-

	On
	ÄéáãñÜöåé üëåò ôéò ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò ìåôÜ ôçí åêôÆ²ùóç ôùí åéêüíùí.

	Off
	-
	. ÏñéóìÅíïé åêôõ²ùôÅò × öùôïãñáöéêÜ åñãáóô×ñéá ì²ïñåß íá ìçí äéáèÅôïõí ôéò äõíáôüôçôåò åêôÅëåóçò üëùí ôùí ñõèìßóåùí ²ïõ êáèïñßóáôå.
	. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïéåßôå ìéá êÜñôá ìí×ìçò ²ïõ ²åñéÅ÷åé ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò êáèïñéóìÅíåò ìå ìéá Üëëç ìç÷áí×, ì²ïñåß íá åìöáíéóôåß ç Åíäåéîç . ÅÜí áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò êáôÜ ôçí ÷ñ×óç ôçò ìç÷áí×ò, ïé ²ñïçãïÆìåíåò ñõèìßóåéò ì²ïñåß íá áíôéêáôáóôáèïÆí.
	. ÅÜí ç ñÆèìéóç [Çì/íßá] Å÷åé ôåèåß óå [On], ïñéóìÅíïé åêôõ²ùôÅò ì²ïñåß íá åêôõ² íïõí ôçí çìåñïìçíßá äÆï öïñÅò.
	. ÅÜí Å÷åôå å²éëÅîåé [Åõñåô×ñéï], äåí ì²ïñåßôå íá èÅóåôå ôéò ñõèìßóåéò [Çì/íßá] êáé [Áñ. Áñ÷åßïõ] ôáõôü÷ñïíá óå [On].
	. Ç çìåñïìçíßá èá åêôõ²ùèåß ìå ôç ìïñö× ²ïõ êáèïñßæåôáé ìå ôç ëåéôïõñãßá [Çìåñïìçíßá/¿ñá] óôçí êáñôÅëá 3 êáé ç ï²ïßá ì²ïñåß íá å²éëåãåß áöïÆ ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n (ó. 19).
	Å²éëïã× ôïõ Ãë×èïõò ÁíôéãñÜöùí
	Å²éëïã× ÅÆñïõò
	Êáèïñéóìüò ¹ëùí ôùí Åéêüíùí ãéá ÅêôÆ²ùóç
	ÁêÆñùóç ¹ëùí ôùí Å²éëïã í
	. ¹ôáí ²ñïóèÅôåôå åéêüíåò óôç ëßóôá åêôÆ²ùóçò (ó. 164 - 173), êáôÜ ôç óÆíäåóç ôçò ìç÷áí×ò ìå Åíáí åêôõ²ùô× óõìâáôü ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge èá åìöáíéóôåß ç ïèüíç óôá áñéóôåñÜ. Ãáô×óôå ôá ²ë×êôñá op ãéá íá å²éëÅîåôå [ÅêôÆ²ùóç ô ñá] êáé êáôü²éí...
	. ÅÜí äéáêüøåôå ôç äéáäéêáóßá åêôÆ²ùóçò êáé êáôü²éí ôçí óõíå÷ßóåôå, ï åêôõ²ùô×ò èá îåêéí×óåé á²ü ôçí å²üìåíç åéêüíá ôçò óåéñÜò.
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	Ãñïóáñìïã× Ñõèìßóåùí Ìç÷áí×ò
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóáñìüóåôå äéÜöïñåò ñõèìßóåéò áíÜëïãá ìå ôéò ²ñïôéì×óåéò óáò. Ôï ²ñ ôï ìÅñïò áõôïÆ ôïõ êåöáëáßïõ ²åñéãñÜöåé ôéò ²éï åÆ÷ñçóôåò êáé óõ÷íÜ ÷ñçóéìï²ïéïÆìåíåò ëåéôïõñãßåò. Ôï ôåëåõôáßï ôïõ ìÅñïò ²åñéãñÜöåé ôïí ôñü²ï áëëáã×ò ôùí ñõèìß...




	Áëëáã× Ñõèìßóåùí Ìç÷áí×ò
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóáñìüæåôå åÆ÷ñçóôåò êáé óõ÷íÜ ÷ñçóéìï²ïéïÆìåíåò ëåéôïõñãßåò óôçí êáñ- ôÅëá 3 (ó. 43).
	Áëëáã× ¶÷ùí
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïõò ×÷ïõò ëåéôïõñãßáò ôçò ìç÷áí×ò.
	1, 2
	ÃñïêáèïñéóìÅíïé ×÷ïé
	(÷ùñßò ôñï²ï²ïßçóç)
	3
	ÃñïêáèïñéóìÅíïé ×÷ïé
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá íá áëëÜîåôå ôïõò ×÷ïõò (ó. 2).
	Áêüìç êé åÜí áëëÜîåôå ôç ñÆèìéóç [¶÷ïò Êëåßóôñïõ], áõô× äåí èá åöáñìïóôåß óôçí å²éëïã× ôïõ ×÷ïõ ôïõ êëåßóôñïõ óôçí å²éëïã× (ó. 76).


	Á²åíåñãï²ïßçóç Õ²ïäåßîåùí
	ÊáôÜ ôçí å²éëïã× óôïé÷åßïõ á²ü ôï ìåíïÆ FUNC. (ó. 42) × ôï n (ó. 43), åìöáíßæåôáé ìßá ²åñéãñáö× ôçò ëåéôïõñãßáò (õ²üäåéîç ÷ñ×óçò). Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå áõô× ôç ëåéôïõñãßá.

	Ãë×ñçò Äéáìüñöùóç ÊÜñôáò Ìí×ìçò
	ÅêôåëÅóôå ôç äéáäéêáóßá ²ë×ñïõò äéáìüñöùóçò üôáí åìöáíéóôåß ôï ì×íõìá [ÓöÜëìá êÜñôáò ìí×ìçò], üôáí ç ìç÷áí× äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, üôáí ²éóôåÆåôå üôé ç ôá÷Æôçôá åããñáö×ò/áíÜ- ãíùóçò ìéáò êÜñôáò × ç ôá÷Æôçôá óõíå÷ïÆò ë×øçò Å÷ïõí ìåéùèåß × üôáí ...
	. Ç ²ë×ñçò äéáìüñöùóç åßíáé ²éèáíüí íá á²áéô×óåé ²åñéóóüôåñï ÷ñüíï á²ü ôç óôÜíôáñ äéáìüñöùóç (ó. 23), êáè ò äéáãñÜöïíôáé üëá ôá åããåãñáììÅíá äåäïìÅíá.
	. ÅÜí å²éëÅîåôå [Óôï²], ì²ïñåßôå íá äéáêüøåôå ôçí ²ë×ñç äéáìüñöùóç ìéáò êÜñôáò ìí×ìçò ²ñéí ïëïêëçñùèåß. ¹ôáí äéáêüøåôå ôçí äéáäéêáóßá ²ë×ñïõò äéáìüñöùóçò, ôá äåäïìÅíá èá äéáãñáöïÆí áëëÜ ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò ÷ùñßò ²ñïâë×ìáôá.


	Áëëáã× ôçò Ïèüíçò ¸íáñîçò
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí ïèüíç Åíáñîçò ²ïõ åìöáíßæåôáé üôáí áíÜâåôå ôç ìç÷áí×.
	°ùñßò åéêüíá Åíáñîçò
	1, 2
	ÃñïêáèïñéóìÅíåò åéêüíåò
	(÷ùñßò ôñï²ï²ïßçóç)
	3
	ÃñïêáèïñéóìÅíåò åéêüíåò
	Ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå êáôáãñÜøåé êáé íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü ãéá íá áëëÜîåôå ôéò åéêüíåò.

	Êáôá÷ ñéóç ÅããåãñáììÅíùí Åéêüíùí ùò Ïèüíç ¸íáñîçò
	ÅÜí õ²Üñ÷åé ²ñïçãïÆìåíç êáôá÷ ñéóç åéêüíáò Åíáñîçò, èá áíôéêáôáóôáèåß êáôÜ ôçí á²ïè×êåõóç ôçò íÅáò åéêüíáò.
	Ì²ïñåßôå íá êáôá÷ùñßóåôå ôïõò åéäéêïÆò ×÷ïõò ëåéôïõñãßáò êáé ôéò åéêüíåò Åíáñîçò óôç ìç÷áí× á²ü ôï ²áñå÷üìåíï ëïãéóìéêü. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò, áíáôñÅîôå óôï Ïäçãüò °ñ×óçò ËïãéóìéêïÆ.


	Áëëáã× ôïõ Ôñü²ïõ ÁíÜèåóçò Áñéèì í óôá Áñ÷åßá
	Óôéò åéêüíåò áíáôßèåíôáé áõôüìáôá áñéèìïß áñ÷åßùí ìå ôçí óåéñÜ ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß, á²ü 0001 - 9999, ôá ï²ïßá á²ïèçêåÆïíôáé óå öáêÅëïõò ²ïõ ²åñéÅ÷ïõí Åùò 2.000 åéêüíåò. Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ôñü²ï áíÜèåóçò áñéèì í óôá áñ÷åßá.
	Óõíå÷×ò
	Áêüìç êé áí öùôïãñáößæåôå ÷ñçóéìï- ²ïé íôáò ìßá íÅá êÜñôá ìí×ìçò, ïé áñéèìïß ôùí áñ÷åßùí áíáôßèåíôáé äéá- äï÷éêÜ óôéò åéêüíåò ìÅ÷ñé íá êáôáãñá- öåß/á²ïèçêåõôåß ìßá åéêüíá ìå ôïí áñéè- ìü 9.999.
	ÍÅá áñßèìçóç
	ÅÜí áíôéêáôáóô×óåôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò ìå ìßá íÅá êÜñôá, × äçìéïõñã×óåôå Åíá íÅï öÜêåëï, ç áñßèìçóç ôùí áñ÷åßùí èá îåêéí×óåé îáíÜ á²ü ôï 0001.
	. ÅÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ìßá êÜñôá ìí×ìçò ç ï²ïßá ²åñéÅ÷åé ×äç åéêüíåò, ïé íÅïé áñéèìïß ôùí áñ÷åßùí ²ïõ áíáôßèåíôáé ì²ïñåß íá óõíå÷ßóïõí ôçí õ²Üñ÷ïõóá áñßèìçóç êáé ãéá ôéò äÆï ñõèìßóåéò [Óõíå- ÷×ò] × [ÍÅá áñßèìçóç]. ÅÜí èÅëåôå íá îåêéí×óåôå á²ü ...
	. Ãéá ²ëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç äïì× ôùí öáêÅëùí êáé ôïõò ôÆ²ïõò ôùí åéêüíùí, áíáôñÅîôå óôï Ïäçãüò °ñ×óçò ËïãéóìéêïÆ.


	Äçìéïõñãßá ÖáêÅëïõ âÜóåé Çìåñïìçíßáò Ë×øçò
	Ïé åéêüíåò á²ïèçêåÆïíôáé óå öáêÅëïõò áíÜ ì×íá, ùóôüóï, ì²ïñåßôå å²ßóçò íá äçìéïõñãåßôå öáêÅëïõò ìå âÜóç ôçí çìåñïìçíßá ë×øçò.

	Áëëáã× ôïõ °ñüíïõ ÓÆì²ôõîçò ôïõ ÖáêïÆ
	Ãéá ëüãïõò áóöÜëåéáò, ï öáêüò óõì²ôÆóóåôáé ²åñß²ïõ 1 ëå²ôü ìåôÜ á²ü ôï ²Üôçìá ôïõ ²ë×ê- ôñïõ 1 üôáí ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç ë×øçò (ó. 28). ÅÜí èÅëåôå ï öáêüò íá óõì²ôÆó- óåôáé Üìåóá ìå ôï ²Üôçìá ôïõ ²ë×êôñïõ 1, êáèïñßóôå ôï ÷ñüíï óÆì²...

	Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò Ëåéôïõñãßáò Åîïéêïíüìçóçò ÑåÆìáôïò
	Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò ñåÆìáôïò (ó. 48), å²éëÅãïíôáò ôçí ôéì× [Off]. Ùóôüóï, óáò óõíéóôïÆìå íá å²éëÅîåôå ôçí ôéì× [On] ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç ôçò åíÅñãåéáò ôùí ì²áôáñé í.

	Êáèïñéóìüò ôïõ °ñüíïõ Óâçóßìáôïò ôçò Ïèüíçò
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóáñìüóåôå ôï ÷ñüíï ²ñéí ôï áõôüìáôï óâ×óéìï ôçò ïèüíçò (ó. 48). Ç å²é- ëïã× áõô× åßíáé åíåñã× áêüìá êáé áí èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [Áõôüì. Óâ×óéìï] óå [Off].

	°ñ×óç ôçò Å²éëïã×ò °ñïíéê×ò Æ íçò
	¹ôáí ôáîéäåÆåôå óôï åîùôåñéêü, ì²ïñåßôå íá êáôáãñÜöåôå åéêüíåò ìå ôçí ôï²éê× çìåñïìçíßá êáé  ñá ôçò ÷ ñáò ²ïõ âñßóêåóôå, áëëÜæïíôáò á²ëÜ ôç ñÆèìéóç æ íçò  ñáò. Ì²ïñåßôå íá ²ñïêáèïñßóåôå ôéò æ íåò  ñáò ôïõ ²ñïïñéóìïÆ óáò. Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áõô...
	Ãñéí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ëåéôïõñãßá ÷ñïíéê×ò æ íçò, âåâáéùèåßôå üôé Å÷åôå èÅóåé óùóô× çìå- ñïìçíßá/ ñá (ó. 19) êáé ôçí ôï²éê× æ íç  ñáò óáò åê ôùí ²ñïôÅñùí.
	ÅÜí áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá × ôçí  ñá óôç ñÆèìéóç (ó. 20), áëëÜæåé áõôüìáôá ç  ñá êáé ç çìåñïìçíßá óôç ñÆèìéóç [Ôï²éê×].


	Áëëáã× ôùí ìïíÜäùí á²åéêüíéóçò
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ìïíÜäåò ²ïõ åìöáíßæïíôáé óôçí Åíäåéîç MF (ó. 102), ôç ãñáìì× æïõì (ó. 25) êáé ôï õøüìåôñï ²ïõ êáôáãñÜöåôáé ìå ôç ëåéôïõñãßá GPS (ó. 112) á²ü ì./åê. óå ²üäéá/ßíôóåò.


	Áëëáã× Ñõèìßóåùí Ëåéôïõñãßáò Ë×øçò
	ÅÜí èÅóåôå ôïí å²éëïãÅá êáôÜóôáóçò óôç èÅóç G, ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò óôçí êáñôÅëá 4 (ó. 43).
	Ãñéí å²é÷åéñ×óåôå íá öùôïãñáö×óåôå ÷ñçóéìï²ïé íôáò ìßá á²ü ôéò ëåéôïõñãßåò ²ïõ ²åñéãñÜ- öïíôáé óå áõô× ôçí åíüôçôá, åí  ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå ï²ïéáä×²ïôå êáôÜóôáóç åêôüò ôçò G, åëÅãîôå åÜí ç ëåéôïõñãßá åßíáé äéáèÅóéìç óå áõôÅò ôéò êáôáóôÜóåéò...

	Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò ÄÅóìçò AF
	¹ôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ óå óõíè×êåò ÷áìç- ëïÆ öùôéóìïÆ, ç ëõ÷íßá áíÜâåé áõôüìáôá ãéá ôçí õ²ïâï×èçóç ôçò åóôßáóçò. Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôç ëõ÷íßá.

	Áëëáã× ôïõ °ñïíéóìïÆ Öëáò
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôï ÷ñïíéóìü öëáò êáé êëåßóôñïõ.
	1ç êïõñôßíá
	Ôï öëáò åíåñãï²ïéåßôáé áìÅóùò ìåôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ êëåßóôñïõ.
	2ç êïõñôßíá
	Ôï öëáò áíÜâåé áêñéâ ò ²ñéí êëåßóåé ôï êëåßóôñï.


	Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò Ëåéôïõñãßáò Ìåßùóçò ôïõ ÖáéíïìÅíïõ “Êüêêéíùí Ìáôé í”
	Ç ëõ÷íßá ìåßùóçò ôïõ öáéíïìÅíïõ "êüêêéíùí ìáôé í" áíÜâåé ãéá ôç ìåßùóç ôïõ öáéíïìÅíïõ ôùí êüêêéíùí ìáôé í ôï ï²ïßï åìöáíßæåôáé êáôÜ ôç ë×øç óå óõíè×êåò ÷áìçëïÆ öùôéóìïÆ ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï öëáò. Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå áõô× ôç ëåéôïõñãßá.

	Áëëáã× ôïõ °ñüíïõ ÅìöÜíéóçò ôçò Åéêüíáò ÁìÅóùò ÌåôÜ ôç Ë×øç
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ åìöÜíéóçò ôùí åéêüíùí áìÅóùò ìåôÜ ôç ë×øç.
	2 - 10 äåõô.
	ÅìöÜíéóç åéêüíùí ãéá ôïí êáèïñéóìÅíï ÷ñüíï.
	Ìåã.ÄéÜñêåéá
	Ç åéêüíá åìöáíßæåôáé Åùò üôïõ ²áô×óå- ôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅ- óïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ.
	Off
	Ïé åéêüíåò äåí åìöáíßæïíôáé.


	Áëëáã× ÅìöÜíéóçò ìéáò Åéêüíáò ÁìÅóùò ÌåôÜ ôçí Ë×øç
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ôñü²ï åìöÜíéóçò ôçò åéêüíáò áìÅóùò ìåôÜ á²ü ôç ë×øç.
	Off
	Åìöáíßæåôáé ìüíï ç åéêüíá.
	Ëå²ôïìåñåßò
	ÅìöÜíéóç ëå²ôïìåñ í ²ëçñïöïñé í (ó. 208).
	¸ëåã÷ïò Åóô.
	Ç ²åñéï÷× åíôüò ôïõ ²ëáéóßïõ AF åìöáíßæåôáé óå ìåãÅèõíóç, å²éôñÅ²ï- íôÜò óáò Åôóé íá åëÅã÷åôå ôçí åóôßáóç. Ç äéáäéêáóßá åßíáé ßäéá ìå áõô× ²ïõ ²åñéãñÜöåôáé óôçí åíüôçôá “¸ëåã÷ïò ôçò Åóôßáóçò” (ó. 146).


	Ãñïóáñìïã× ôùí Åìöáíéæüìåíùí Ãëçñïöïñé í
	Ì²ïñåßôå íá áëëÜæåôå ôéò ²ëçñïöïñßåò ²ïõ åìöáíßæïíôáé, ìåôáâáßíïíôáò ìåôáîÆ åîåéäéêåõ- ìÅíùí ñõèìßóåùí ²ñïâïë×ò ìå êÜèå ²Üôçìá ôïõ ²ë×êôñïõ p.
	Ãëçñïö. Ë×øçò
	Åìöáíßæåé ôéò ²ëçñïöïñßåò ë×øçò (ó. 204).
	ÃëÅãìá
	Õ²Åñèåóç ²ëÅãìáôïò óôçí ïèüíç.
	Éóôüãñáììá
	Ôï éóôüãñáììá (ó. 41) åìöáíßæåôáé óôéò êáôáóôÜóåéò ë×øçò G, M, B êáé D.
	ÅÜí ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ êáé å²éóôñÅøåôå óôçí ïèüíç ë×øçò á²ü ôçí ïèüíç Ñõèìßóåùí Ãñïâïë×ò, ïé ñõèìßóåéò äåí è' á²ïèçêåõôïÆí.
	. Áí êáé ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ñõèìßóåéò ãéá ôá óôïé÷åßá ìå ãêñé ÷ñ ìá, ïé ²ëçñïöïñßåò ²ïõ áíôé²ñïóù²åÆïõí ì²ïñåß íá ìçí åìöáíßæïíôáé áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò.
	. Ôï ²ëÅãìá äåí á²ïèçêåÆåôáé óôçí åéêüíá.



	Áëëáã× Ñõèìßóåùí ôçò ÊáôÜóôáóçò IS
	Óõíå÷×ò
	Êáèïñßæåé áõôüìáôá ôç âÅëôéóôç óôáèåñï²ïßçóç ôçò åéêüíáò ãéá ôç óêçí× (¸îõ²íï IS) (ó. 207).
	Ìüíï óå Ë×øç*
	Åíåñãï²ïßçóç ôçò óôáèåñï²ïßçóçò åéêüíáò ìüíï êáôÜ ôç óôéãì× ôçò ë×øçò.
	Off
	Á²åíåñãï²ïßçóç óôáèåñï²ïßçóçò åéêüíáò.
	* ÊáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í, ç ñÆèìéóç áëëÜæåé óå [Óõíå÷×ò].

	ÅÜí ç áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò åßíáé ²ïëÆ Åíôïíç, ôï²ïèåô×óôå ôçí óå ôñß²ïäï. Áí ôï²ïèåô×óåôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï, óáò óõíéóôïÆìå íá èÅóåôå å²ßóçò áõô× ôçí ÊáôÜóôáóç IS óôç èÅóç [Off].
	Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò Ëåéôïõñãßáò ÂåëôéùìÅíï IS
	Ç ëåéôïõñãßá ÂåëôéùìÅíï IS ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç ôçëåöáêïÆ. Ùóôüóï, êáôÜ ôç ë×øç åí  âáäßæåôå × êáôÜ ôç äéÜñêåéá ë×øåùí ìå ïñéæüíôéá ìåôáôü²éóç ìåãÜëçò äéÜñêåéáò, èá ²ñÅ²åé íá èÅóåôå ôç ëåéô...
	Ïé ñõèìßóåéò ôçò å²éëïã×ò [ÂåëôéùìÅíï IS] á²åíåñãï²ïéïÆíôáé åÜí èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óå [Off].



	Á²ïè×êåõóç Ëåéôïõñãé í óôï Ãë×êôñï
	. Å²éëÅîôå åÜí èÅëåôå íá å²áíáöÅñåôå ôï ²ë×êôñï óôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ñõèìßóåéò.
	. Ç åìöÜíéóç ôïõ óõìâüëïõ óôçí êÜôù äåîéÜ ²ëåõñÜ åíüò åéêïíéäßïõ õ²ïäåéêíÆåé üôé ç ëåé- ôïõñãßá äåí ì²ïñåß íá ÷ñçóéìï²ïéçèåß óôçí ôñÅ÷ïõóá êáôÜóôáóç ë×øçò × ñÆèìéóç ëåéôïõñãßáò.
	. Óôçí êáôÜóôáóç , êÜèå öïñÜ ²ïõ ²áôÜôå ôï ²ë×êôñï , ç ìç÷áí× êáôáãñÜöåé äåäïìÅíá ãéá ôçí éóïññï²ßá ëåõêïÆ (ó. 83), åí  ïé ñõèìßóåéò ôçò éóïññï²ßáò ëåõêïÆ áëëÜæïõí óå .
	. Óôçí êáôÜóôáóç %, êÜèå öïñÜ ²ïõ ²áôÜôå ôï ²ë×êôñï , ç ìç÷áí× ñõèìßæåé êáé êëåéä - íåé ôçí åóôßáóç êáé óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ç Åíäåéîç %.
	. ÅÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï óôçí êáôÜóôáóç , ç ïèüíç èá óâ×óåé. ÄïêéìÜóôå ìßá á²ü ôéò áêüëïõèåò åíÅñãåéåò ãéá íá å²áíáöÅñåôå ôçí ïèüíç:
	- Ãáô×óôå ï²ïéïä×²ïôå ²ë×êôñï åêôüò á²ü ôï ²ë×êôñï ëåéôïõñãßáò
	- ÁëëÜîôå ôïí ²ñïóáíáôïëéóìü ôçò ìç÷áí×ò (ïñéæüíôéïò/êáôáêüñõöïò).



	Á²ïè×êåõóç Óõ÷íÜ °ñçóéìï²ïéïÆìåíùí ÌåíïÆ Ë×øçò (Ãñïóù²éêü ÌåíïÆ)
	Ì²ïñåßôå íá á²ïèçêåÆóåôå Åùò 5 óôïé÷åßá á²ü ìåíïÆ ë×øçò ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéåßôå óõ÷íÜ óôçí êáñôÅëá , ÷áñáêôçñéóôéêü ²ïõ å²éôñÅ²åé ôçí ²ñüóâáóç óå áõôÜ ôá óôïé÷åßá á²ü ìßá ìüíï ïèüíç.
	. Áí êáé ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ñõèìßóåéò ãéá ôá óôïé÷åßá ìå ãêñé ÷ñ ìá óôï â×ìá 2, ïé ²ëçñï- öïñßåò ²ïõ áíôé²ñïóù²åÆïõí ì²ïñåß íá ìçí åßíáé äéáèÅóéìåò áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç Ë×øçò.
	. Å²éëÅîôå [Ãñïå². ²ñïâïë×] êáé ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr ãéá íá å²éëÅîåôå [Íáé]. Ôï Ãñïóù- ²éêü ÌåíïÆ ì²ïñåß íá åìöáíéóôåß åÜí ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï n åí  ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç ë×øçò.


	Áëëáã× Ñõèìßóåùí Ëåéôïõñãßáò Ãñïâïë×ò
	Ì²ïñåßôå íá ²ñïóáñìüæåôå ôéò ñõèìßóåéò ôçò êáñôÅëáò 1 ²áô íôáò ôï ²ë×êôñï 1 (ó. 43).
	Á²åíåñãï²ïßçóç ôçò Ëåéôïõñãßáò Áõôüìáôçò Ãåñéóôñïö×ò
	ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôùí åéêüíùí óôç ìç÷áí×, ïé åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå êáôáêüñõ- öï ²ñïóáíáôïëéóìü ²åñéóôñÅöïíôáé áõôüìáôá êáé ²ñïâÜëëïíôáé êáôáêüñõöá. Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå áõô× ôç ëåéôïõñãßá.
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ²åñéóôñÅøåôå ôéò åéêüíåò (ó. 157) åÜí ç ñÆèìéóç [Áõô.Ãåñéóôñïö×] Å÷åé ôåèåß óå [Off]. Ïé åéêüíåò ²ïõ ²åñéóôñÅöïíôáé èá åìöáíßæïíôáé å²ßóçò ìå ôïí áñ÷éêü ôïõò ²ñïóáíáôïëéóìü.
	. Óôç ëåéôïõñãßá ¸îõ²íç Áíá²áñáãùã× (ó. 147), áêüìç êáé åÜí ç ñÆèìéóç [Áõô.Ãåñéóôñïö×] Å÷åé ôåèåß óå [Off], ïé åéêüíåò ²ïõ êáôáãñÜöôçêáí êáôáêüñõöá èá åìöáíßæïíôáé ìå êáôáêüñõ- öï ²ñïóáíáôïëéóìü, åí  ïé åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí ²åñéóôñáöåß ìå ôïí ²ñ...


	Å²éëïã× ôçò Åéêüíáò ²ïõ Åìöáíßæåôáé Ãñ ôç êáôÜ ôçí Ãñïâïë×
	ÔåëÃñïâïë×
	Óõíå÷ßæåé ôçí ²ñïâïë× á²ü ôçí ôåëå- õôáßá åéêüíá ²ïõ ²ñïâë×èçêå.
	ÔåëË×øç
	Óõíå÷ßæåé ôçí ²ñïâïë× á²ü ôçí ôåëåõ- ôáßá åéêüíá ²ïõ ôñáâ×îáôå.
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	°ñ×óéìåò Ãëçñïöïñßåò
	Ôï êåöÜëáéï áõôü ²åñéãñÜöåé ôïí ôñü²ï ÷ñ×óçò ôùí áîåóïõÜñ (ó. 227) êáé ôùí êáñô í Eye-Fi (²ñïáéñåôéêÜ), ²áñÅ÷åé ²ëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíôéìåô ²éóç ôõ÷üí ²ñïâëçìÜôùí êáé ²åñéÅ÷åé ôïõò êáôáëüãïõò ôùí ëåéôïõñãé í ²ïõ åìöáíß- æïíôáé óôçí ïèüíç.



	Ãñïâïë× Åéêüíùí óå Ôçëåüñáóç
	Ì²ïñåßôå íá óõíäÅóåôå ôç ìç÷áí× óå ìéá ôçëåüñáóç ãéá íá ²ñïâÜëëåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå êáôáãñÜøåé, ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï ²ñïáéñåôéêü Óôåñåïöùíéêü Êáë äéï AV AVC-DC400ST (ó. 228).
	Êßôñéíï
	ÅÜí ôï óÆóôçìá åîüäïõ âßíôåï ôçò ìç÷áí×ò (NTSC/PAL) äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï óÆóôçìá ôçò ôçëåüñáóçò, ïé åéêüíåò äåí èá ²ñïâÜëëïíôáé óùóôÜ. Ãáô×óôå ôï ²ë×êôñï n êáé ÷ñçóéìï²ïé×óôå ôï óôïé÷åßï [ÓÆóôçìá Âßíôåï] óôçí êáñôÅëá 3 ãéá íá å²éëÅîåôå ôï óùóô...
	ÏñéóìÅíåò ²ëçñïöïñßåò ì²ïñåß íá ìçí åìöáíßæïíôáé êáôÜ ôçí ²ñïâïë× åéêüíùí óå ìéá ôçëåü- ñáóç (ó. 208).

	ÖùôïãñÜöçóç °ñçóéìï²ïé íôáò ôçí Ôçëåüñáóç óáí Ïèüíç
	Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ìéá ôçëåüñáóç ç ï²ïßá èá ²ñïâÜëëåé ôá ²åñéå÷üìåíá ôçò ïèüíçò ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç.
	. Ãéá íá óõíäÅóåôå ôç ìç÷áí× óå ìéá ôçëåüñáóç, áêïëïõè×óôå ôéò äéáäéêáóßåò ôùí âçìÜôùí ²ïõ ²åñéãñÜöïíôáé óôçí åíüôçôá “Ãñïâïë× Åéêüíùí óå Ôçëåüñáóç” (ó. 192).
	. Ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôç ë×øç ôùí öùôïãñáöé í åßíáé ßäéåò ü²ùò êáé êáôÜ ôç ÷ñ×óç ôçò ïèü- íçò ôçò ìç÷áí×ò.
	. ÊáôÜ ôçí ÷ñ×óç ôïõ Êáëùäßïõ HDMI HTC-100 (²ùëåßôáé îå÷ùñéóôÜ) ãéá ôçí óÆíäåóç ôçò ìç- ÷áí×ò óå ìéá ôçëåüñáóç õøçë×ò åõêñßíåéáò, ç ïèüíç ôçëåüñáóçò äåí åßíáé äéáèÅóéìç.
	. ÏñéóìÅíåò ²ëçñïöïñßåò ì²ïñåß íá ìçí åìöáíßæïíôáé êáôÜ ôçí ²ñïâïë× åéêüíùí óå ìéá ôçëåüñáóç (ó. 204).



	°ñ×óç ôïõ Êáëùäßïõ HDMI (Ãñïáéñåôéêü) ìå ìéá Ôçëåüñáóç õøçë×ò åõêñßíåéáò
	Ì²ïñåßôå íá óõíäÅóåôå ôç ìç÷áí× óå ôçëåüñáóç õøçë×ò åõêñßíåéáò êáé íá ÷åéñéóôåßôå ôç ìç- ÷áí× ãéá íá ²ñïâÜëëåôå ôéò åéêüíåò ²ïõ Å÷åôå êáôáãñÜøåé, ÷ñçóéìï²ïé íôáò ôï ²ñïáéñåôéêü êáë äéï HDMI HTC-100 (ó. 228).
	Ïé ×÷ïé ëåéôïõñãßáò äåí áêïÆãïíôáé üôáí ç ìç÷áí× åßíáé óõíäåäåìÅíç ìå ôçëåüñáóç õøçë×ò åõêñßíåéáò.

	°ñ×óç ôïõ Ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ôçò Ôçëåüñáóçò ãéá ôïí ¸ëåã÷ï ôçò Ìç÷áí×ò
	ÊáôÜ ôç óÆíäåóç ôçò ìç÷áí×ò óå ìéá ôçëåüñáóç óõìâáô× ìå ôç ëåéôïõñãßá HDMI CEC, ì²ï- ñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï ôçëå÷åéñéóô×ñéï ôçò ôçëåüñáóçò ãéá ôçí åêôÅëåóç ôùí ÷åéñé- óì í óôç ìç÷áí× êáé ôçí ²ñïâïë× × ôç äéáäï÷éê× ²ñïâïë× åéêüíùí.
	Óå ïñéóìÅíåò ôçëåïñÜóåéò ì²ïñåß íá ÷ñåéáóôåß íá åêôåëÅóåôå ïñéóìÅíåò ñõèìßóåéò. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò, áíáôñÅîôå óôï åã÷åéñßäéï ÷ñ×óçò ²ïõ ²áñÅ÷åôáé ìå ôçí ôçëåüñáóç.

	Óõíï²ôéê× Ãåñéãñáö× ôïõ ÃáñáèÆñïõ ÅëÅã÷ïõ ôçò Ìç÷áí×ò ²ïõ Åìöáíßæåôáé óôçí Ôçëåüñáóç
	Å²áíáöïñÜ
	Êëåßíåé ôï ìåíïÆ.
	Ãñïâïë× ïìÜäáò
	ÃñïâÜëëåé ôéò ïìÜäåò åéêüíùí á²ü ôç ëåéôïõñãßá Ñé²× Õøçë×ò Ôá÷Æôç- ôáò ìå HQ (åíåñãï²ïéåßôáé ìüíï üôáí Å÷åôå å²éëÅîåé ïìÜäåò åéêüíùí).
	Áíá²áñáãùã× ôáéíßáò
	Å²éôñÅ²åé ôçí áíá²áñáãùã× ôáéíßáò (åìöáíßæåôáé ìüíï åÜí Å÷åé å²éëå- ãåß ìéá ôáéíßá).


	.
	Äéáäï÷éê× Ãñïâïë×
	Å²éôñÅ²åé ôçí áõôüìáôç ²ñïâïë× åéêüíùí. ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë×, ì²ï- ñåßôå íá ²áô×óåôå ôá ²ë×êôñá qr ôïõ ôçëå÷åéñéóô×ñéïõ ãéá íá åíáë- ëÜóóåôå ôéò åéêüíåò.
	Ãñïâïë× åõñåôçñßïõ
	Åìöáíßæåé ôéò åéêüíåò óå ìïñö× åõñåôçñßïõ.

	l
	Áëëáã× ²ñïâïë×ò
	Å²éôñÅ²åé ôçí áëëáã× ôçò ïèüíçò ²ñïâïë×ò (ó. 40).
	. ÅÜí åêôåëåßôå ÷åéñéóìïÆò ìå ôá ÷åéñéóô×ñéá ôçò ìç÷áí×ò, äåí ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå ôç ìç÷áí× ìå ôï ôçëå÷åéñéóô×ñéï ôçò ôçëåüñáóçò ìÅ÷ñé íá å²éóôñÅøåôå óôçí ²ñïâïë× ìåìïíùìÅíùí åéêüíùí.
	. Ï Åëåã÷ïò ôçò ìç÷áí×ò ì²ïñåß íá ìçí åêôåëåßôáé óùóôÜ ìå ïñéóìÅíåò ôçëåüñáóçò áêüìç êé åÜí åßíáé óõìâáôÅò ìå ôç ëåéôïõñãßá HDMI CEC.


	°ñ×óç Åíáëëáóóüìåíïõ ÑåÆìáôïò
	ÅÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôï Êéô ÔñïöïäïôéêïÆ ACK-DC30 (²ñïáéñåôéêü), ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï- ²ïéåßôå ôç ìç÷áí× ÷ùñßò íá áíçóõ÷åßôå ãéá ôï å²ß²åäï öüñôéóçò ôçò ì²áôáñßáò.
	ÁêñïäÅêôåò
	Ìçí á²ïóõíäÅåôå ôï êáë äéï ñåÆìáôïò × ôï âÆóìá åí  ç ìç÷áí× åßíáé áíáììÅíç. Ç åíÅñãåéá áõô× ì²ïñåß íá ²ñïêáëÅóåé ôç äéáãñáö× ôùí åéêüíùí ²ïõ êáôáãñÜøáôå × âëÜâç óôç ìç÷áí×.


	°ñ×óç ÊÜñôáò Eye-Fi
	Ãñéí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ìéá êÜñôá Eye-Fi, åëÅãîôå åÜí ç ÷ñ×óç êáñô í áõôïÆ ôïõ ôÆ²ïõ å²éô- ñÅ²åôáé óôç ÷ ñá × ôçí ²åñéï÷× óôçí ï²ïßá èá ôçí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå (ó. 16).
	ÅÜí ôï²ïèåô×óåôå ìéá ²ñïåôïéìáóìÅíç êÜñôá Eye-Fi óôç ìç÷áí×, ì²ïñåßôå íá ìåôáöÅñåôå áõôüìáôá ôéò åéêüíåò óáò áóÆñìáôá óå Åíáí õ²ïëïãéóô× × íá ôéò á²ïóôåßëåôå óå ìéá õ²çñå- óßá ôïõ äéáäéêôÆïõ.
	Ç ìåôáöïñÜ åéêüíùí åßíáé ìéá ëåéôïõñãßá ôçò êÜñôáò Eye-Fi. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôñü²ï äéáìüñöùóçò êáé ÷ñ×óçò ôçò êÜñôáò, êáè ò êáé ãéá ²ëçñïöïñßåò ²ïõ áöïñïÆí ôá ²ñïâë×ìáôá ôçò ìåôáöïñÜò åéêüíùí, áíáôñÅîôå óôï åã÷åéñßäéï ÷ñ×óçò ôçò...
	ÊáôÜ ôç ÷ñ×óç êáñô í Eye-Fi, èá ²ñÅ²åé íá Å÷åôå õ²üøç ôá áêüëïõèá.
	. Ç êÜñôá Eye-Fi ì²ïñåß íá åê²Åì²åé ñáäéïêÆìáôá áêüìá êáé áí èÅóåôå ôç ëåéôïõñãßá [ÌåôÜö. Eye-Fi] óå [Á²åí.] (ó. 198). ÁöáéñÅóôå ôçí êÜñôá Eye-Fi á²ü ôç ìç÷áí× ²ñéí åéóÅëèåôå óå ²åñéï÷Åò ü²ïõ á²áãïñåÆåôáé ç ìç åîïõóéïäïôçìÅíç åê²ïì²× ñáäéïêõì...
	. ÅÜí áíôéìåôù²ßæåôå ²ñüâëçìá ìå ôç ìåôáöïñÜ åéêüíùí, åëÅãîôå ôéò ñõèìßóåéò ôçò êÜñôáò × ôïõ õ²ïëïãéóô×. Ãéá ëå²ôïìÅñåéåò, áíáôñÅîôå óôï åã÷åéñßäéï ÷ñ×óçò ²ïõ ²áñÅ÷åôáé ìå ôçí êÜñôá.
	. ÁíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç óÆíäåóçò ôïõ áóÆñìáôïõ äéêôÆïõ, ç ìåôáöïñÜ ôùí åéêüíùí ì²ï- ñåß íá á²áéô×óåé ïñéóìÅíï ÷ñüíï × íá äéáêï²åß.
	. Ç èåñìïêñáóßá ôçò êÜñôáò Eye-Fi ì²ïñåß íá áõîçèåß ëüãù ôçò ëåéôïõñãßáò ìåôáöïñÜò.
	. Ç êáôáíÜëùóç ì²áôáñßáò èá åßíáé ìåãáëÆôåñç á²ü üôé óôçí êáíïíéê× ÷ñ×óç.
	. Ïé ÷åéñéóìïß ôçò ìç÷áí×ò èá åêôåëïÆíôáé ìå ìéêñüôåñç ôá÷Æôçôá á²ü üôé óôçí êáíïíéê× ÷ñ×óç. Ôï ²ñüâëçìá áõôü ì²ïñåß íá å²éëõèåß åÜí èÅóåôå ôç ñÆèìéóç [Ìåôáö. Eye-Fi] óå [Á²åí.].


	ÅÜí Å÷åôå ôï²ïèåô×óåé ìéá êÜñôá Eye-Fi óôç ìç÷áí×, ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå ôçí êáôÜóôáóç óÆíäåóçò óôçí ïèüíç ñõèìßóåùí (Ïèüíç Ãëçñïöïñé í) êáé óôçí ïèüíç ²ñïâïë×ò (Ïèüíç Á²ë í Ãëçñïöïñé í).
	(Ãêñé)
	°ùñßò óÆíäåóç
	(Áíáâïóâ×íåé ìå ëåõêü ÷ñ ìá)
	ÓÆíäåóç
	(Ëåõêü)
	ÓõíäåäåìÅíï
	(Ìå êßíçóç)
	ÌåôáöïñÜ
	Äéáêï²×
	ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜêôçóç ôùí ²ëçñïöïñé í ôçò êÜñôáò Eye-Fi (Óâ×óôå êáé óôç óõíÅ÷åéá áíÜøôå îáíÜ ôç ìç÷áí×. ÅÜí ç Åíäåéîç óõíå÷ßæåé íá åìöáíßæåôáé, åíäÅ÷åôáé íá õ²Üñ÷åé êÜ²ïéï ²ñüâëçìá ìå ôçí êÜñôá).

	Óôéò åéêüíåò ²ïõ ìåôáöÅñèçêáí èá åìöáíéóôåß ç Åíäåéîç .
	. Ç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò ñåÆìáôïò äåí åßíáé äéáèÅóéìç êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ åéêüíùí (ó. 48).
	. ÅÜí Å÷åôå å²éëÅîåé ôçí êáôÜóôáóç , ç óÆíäåóç Eye-Fi èá äéáêï²åß. ÅÜí å²éëÅîåôå Üëëç êáôÜóôáóç ë×øçò × ìåôáâåßôå óôçí êáôÜóôáóç Ãñïâïë×ò, ç óÆíäåóç Eye-Fi èá åíåñãï²ïéç- èåß åê íÅïõ, áëëÜ õ²Üñ÷åé ç ²éèáíüôçôá íá ìåôáöÅñåôå îáíÜ ôéò ôáéíßåò ²...

	¸ëåã÷ïò Ãëçñïöïñé í ÓÆíäåóçò
	Ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå ôï óçìåßï ²ñüóâáóçò SSID ôçò êÜñôáò Eye-Fi × ôçí êáôÜóôáóç óÆíäåóçò.

	Á²åíåñãï²ïßçóç ÌåôáöïñÜò Eye-Fi
	Ì²ïñåßôå íá á²åíåñãï²ïé×óåôå ôç ìåôáöïñÜ Eye-Fi ôçò êÜñôáò.
	Ç å²éëïã× [Ñõèìßóåéò Eye-Fi] äåí åìöáíßæåôáé üôáí äåí Å÷åôå ôï²ïèåô×óåé ìéá êÜñôá Eye-Fi óôç ìç÷áí× × üôáí ôï êïõì²ß ²ñïóôáóßáò ôçò êÜñôáò á²ü åããñáö× âñßóêåôáé óôç èÅóç êëåéä ìáôïò. Ãéá ôï ëüãï áõôü, äåí ì²ïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò óô...



	Áíôéìåô ²éóç ÃñïâëçìÜôùí
	ÅÜí ²éóôåÆåôå üôé õ²Üñ÷åé êÜ²ïéï ²ñüâëçìá ìå ôç ìç÷áí×, åëÅãîôå ²ñ ôá ôéò áêüëïõèåò ²åñé²ô óåéò. ÅÜí ïé ²ëçñïöïñßåò ²ïõ ²áñÅ÷ïíôáé ²áñáêÜôù äåí âïçè×óïõí óôçí å²ßëõóç ôïõ ²ñïâë×ìáôïò, å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon.
	Ôñïöïäïóßá
	Ãáô×óáôå ôï ²ë×êôñï ëåéôïõñãßáò, áëëÜ ç ìç÷áí× äåí áíÜâåé.
	. Âåâáéùèåßôå üôé ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôï óùóôü ôÆ²ï ì²áôáñßáò êáé üôé ç ì²áôáñßá äåí Å÷åé åîáíôëç-èåß (ó. 15).
	. Âåâáéùèåßôå üôé Å÷åé ãßíåé óùóô× åãêáôÜóôáóç ôçò/ôùí ì²áôáñßáò/ì²áôáñé í (ó. 17).
	. Âåâáéùèåßôå üôé Å÷åôå êëåßóåé óùóôÜ ôï êÜëõììá êáñô í ìí×ìçò/ì²áôáñßáò (ó. 17).
	. ÅÜí ïé áêñïäÅêôåò ôçò ì²áôáñßáò äåí åßíáé êáèáñïß, ç á²üäïóç ôçò ì²áôáñßáò ì²ïñåß íá ìåé-ùèåß. Êáèáñßóôå ôïõò áêñïäÅêôåò ÷ñçóéìï²ïé íôáò Åíá óôéê ìå âáìâÜêé êáé åéóÜãåôå áñêåôÅò öïñÅò ôç ì²áôáñßá.

	Ç ì²áôáñßá åêöïñôßæåôáé ãñ×ãïñá.
	. Óå ÷áìçëÅò èåñìïêñáóßåò, ç á²üäïóç ôùí ì²áôáñé í ìåé íåôáé. ÈåñìÜíåôå ôç ì²áôáñßá ìå ôï²ïèåôçìÅíï ôï êÜëõììá áêñïäåêô í ôï²ïèåô íôáò ôçí, ãéá ²áñÜäåéãìá, óôçí ôóÅ²ç óáò.
	. ÅÜí ç å²éëïã× [Êáôáãñáö× GPS] Å÷åé ïñéóôåß óå [On], ç ì²áôáñßá èá óõíå÷ßóåé íá åêöïñôßæåôáé áêüìá êé üôáí ç ìç÷áí× åßíáé óâçóô×. Ãéá íá åîïéêïíïì×óåôå ì²áôáñßá, ïñßóôå ôç ëåéôïõñãßá êáôáãñáö×ò óå [Off] üôáí äåí óêï²åÆåôå íá ôçí ÷ñçóéìï²ïé×ó...

	Ï öáêüò äåí óõì²ôÆóóåôáé.
	. Ìçí áíïßãåôå ôï êÜëõììá êáñô í ìí×ìçò × ôï êÜëõììá ì²áôáñßáò åí  ç ìç÷áí× åßíáé áíáììÅ-íç. Êëåßóôå ôï êÜëõììá êáñô í ìí×ìçò/ì²áôáñßáò, áíÜøôå ôç ìç÷áí× êáé êáôü²éí óâ×óôå ôçí îáíÜ (ó. 17).


	¸îïäïò ôçëåüñáóçò
	Ç åéêüíá åßíáé ²áñáìïñöùìÅíç × äåí åìöáíßæåôáé óôçí ôçëåüñáóç (ó. 192).

	ÖùôïãñÜöçóç
	Ç ìç÷áí× äåí ôñáâÜåé öùôïãñáößåò.
	. ¹ôáí ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò (ó. 22), ²áô×óôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ (ó. 24).

	Ïé åéêüíåò äåí ²ñïâÜëëïíôáé óùóôÜ óôçí ïèüíç üôáí âñßóêåóôå óå óêïôåéíïÆò ÷ ñïõò (ó. 40).
	Ïé åéêüíåò äåí ²ñïâÜëëïíôáé óùóôÜ óôçí ïèüíç êáôÜ ôç ë×øç.
	Óçìåé óôå üôé óôéò áêüëïõèåò ²åñé²ô óåéò ç åéêüíá äåí êáôáãñÜöåôáé êáôÜ ôç ë×øç óôáôéê í öùôïãñáöé í, áëëÜ êáôáãñÜöåôáé êáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í.
	. ÊáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç óå ÷ ñïõò ìå öùôéóìü á²ü ëõ÷íßåò öèïñéóìïÆ × LED, ç åéêüíá ì²ïñåß íá ôñåìï²áßæåé × íá åìöáíßæïíôáé ïñéæüíôéåò ãñáììÅò óôçí ïèüíç.


	Óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ç Åíäåéîç h íá áíáâïóâ×íåé êáé ç ë×øç åßíáé áäÆíáôç, áêü-ìç êáé åÜí ²áô×óåôå ²ë×ñùò ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ (ó. 27).
	Ç Åíäåéîç åìöáíßæåôáé üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ (ó. 50).
	. ÈÅóôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óå [Óõíå÷×ò Ë×øç] (ó. 186).
	. ÈÅóôå ôï öëáò óôç èÅóç h (ó. 81).
	. Áõî×óôå ôçí ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85).
	. Ôï²ïèåô×óôå ôç ìç÷áí× óå ôñß²ïäï. Å²é²ëÅïí, üôáí öùôïãñáößæåôå ìå ôç ìç÷áí× ôï²ïèåôçìÅíç óå Åíá ôñß²ïäï, óáò óõíéóôïÆìå íá á²åíåñãï²ïéåßôå ôç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] óôç èÅóç [Off] (ó. 186).

	Ç åéêüíá åßíáé èïë×.
	. Ãáô×óôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ãéá íá åóôéÜóåôå óôï èÅìá êáé óôç óõíÅ÷åéá ²áô×óôå ôï êïõì²ß ìÅ÷ñé ôï ôÅëïò ôçò äéáäñïì×ò ôïõ (ó. 24).
	. Öñïíôßóôå  óôå ôï èÅìá íá âñßóêåôáé óôç óùóô× åóôéáê× á²üóôáóç êáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç (ó. 222).
	. ÈÅóôå ôç ñÆèìéóç [ÄÅóìç AF] óå ëåéôïõñãßá [Ïn] (ó. 183).
	. Âåâáéùèåßôå üôé äåí Å÷ïõí êáèïñéóôåß ëåéôïõñãßåò ôéò ï²ïßåò äåí óêï²åÆåôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå (Êïíôé- í× Ë×øç ê.ë².).
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ôï êëåßäùìá åóôßáóçò × ôï êëåßäùìá ÁF ãéá ôç ë×øç (ó. 95, 99).

	Áêüìç êé üôáí ²áôÜôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, ôï ²ëáßóéï AF äåí åìöáíßæåôáé êáé ç ìç÷áí× äåí ì²ïñåß íá åóôéÜóåé.
	. ÅÜí êáäñÜñåôå óôçí ²åñéï÷× áíôßèåóçò ôïõ èÅìáôïò êáé ²áô×óåôå ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí ôçò äéáäñïì×ò ôïõ, × åÜí ²áô×óåôå êáô' å²áíÜëçøç ôï êïõì²ß ôïõ êëåßóôñïõ ìÅ÷ñé ôï ìÅóïí, ôï ²ëáßóéï AF èá åìöáíéóôåß êáé ç ìç÷áí× èá åóôéÜóåé.

	Ôï èÅìá åìöáíßæåôáé õ²åñâïëéêÜ óêïôåéíü.
	. ÈÅóôå ôï öëáò óôç èÅóç h (ó. 81).
	. Ñõèìßóôå ôç öùôåéíüôçôá ìå äéüñèùóç ôçò Åêèåóçò (ó. 81).
	. Ñõèìßóôå ôçí åéêüíá ìå ôç ëåéôïõñãßá i-Contrast (ó. 87, 161).
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ôç ëåéôïõñãßá öùôïìÅôñçóçò óçìåßïõ × ôï Êëåßäùìá ÁÅ ãéá ôç ë×øç (ó. 103, 104).

	Ôï èÅìá åßíáé õ²åñâïëéêÜ öùôåéíü (õ²åñ-åêôåèåéìÅíï).
	. ÈÅóôå ôï öëáò óôç èÅóç ! (ó. 50).
	. Ñõèìßóôå ôç öùôåéíüôçôá ìå äéüñèùóç ôçò Åêèåóçò (ó. 81).
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ôç ëåéôïõñãßá öùôïìÅôñçóçò óçìåßïõ × ôï Êëåßäùìá ÁÅ ãéá ôç ë×øç (ó. 103, 104).
	. Ìåé óôå ôç öùôåéí× ²çã× ôïõ èÅìáôïò.

	Ç åéêüíá åìöáíßæåôáé óêïôåéí× áêüìá êáé üôáí áíÜâåé ôï öëáò (ó. 27).
	. ÊáôáãñÜøôå ôéò åéêüíåò óáò óå êáôÜëëçëç á²üóôáóç ãéá öùôïãñÜöçóç ìå ÷ñ×óç ôïõ öëáò (ó. 81).
	. Ñõèìßóôå ôçí ²ïóüôçôá äéüñèùóçò ôçò Åêèåóçò öëáò × ôçí éó÷Æ åîüäïõ ôïõ öëáò (ó. 107, 123).
	. Áõî×óôå ôçí ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85).

	Ç åéêüíá ²ïõ êáôáãñÜøáôå ìå ôç ÷ñ×óç öëáò åßíáé õ²åñâïëéêÜ öùôåéí× (õ²åñ-åêôåèåéìÅíç).
	. ÊáôáãñÜøôå ôéò åéêüíåò óáò óå êáôÜëëçëç á²üóôáóç ãéá öùôïãñÜöçóç ìå ÷ñ×óç ôïõ öëáò (ó. 81).
	. ÈÅóôå ôï öëáò óôç èÅóç ! (ó. 50).
	. Ñõèìßóôå ôçí ²ïóüôçôá äéüñèùóçò ôçò Åêèåóçò öëáò × ôçí éó÷Æ åîüäïõ ôïõ öëáò (ó. 107, 123).

	ÊáôÜ ôç ë×øç ìå ôç ÷ñ×óç ôïõ öëáò, åìöáíßæïíôáé ëåõêÅò êïõêêßäåò óôçí åéêüíá.
	. Ôï öùò ôïõ öëáò áíáêëÜôáé á²ü óùìáôßäéá óêüíçò × Üëëá áíôéêåßìåíá óôïí áÅñá.

	Ç åéêüíá åìöáíßæåôáé "áäñ×" × ìå êüêêï.
	. Öùôïãñáö×óôå å²éëÅãïíôáò ÷áìçëüôåñç ñÆèìéóç ãéá ôçí ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85).
	. ÁíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç ë×øçò, êáôÜ ôç öùôïãñÜöçóç ìå õøçë× ôá÷Æôçôá ISO, ç ²ïéüôçôá ôçò åéêü- íáò ì²ïñåß íá åßíáé ìåéùìÅíç × ç åéêüíá íá åìöáíßæåôáé ìå êüêêïõò (ó. 62).

	Ôá ìÜôéá ôùí èåìÜôùí åìöáíßæïíôáé êüêêéíá (ó. 107).
	. ÈÅóôå ôç ñÆèìéóç [Ëõ÷íßá On] óå ëåéôïõñãßá [Ïn] (ó. 184). Ç ëõ÷íßá áíÜâåé ãéá ôç öùôïãñÜöçóç ìå ÷ñ×óç ôïõ öëáò (ó. 38). Ç äõíáôüôçôá áõô× åßíáé ²éï á²ïôåëåóìáôéê× åÜí ôï èÅìá êïéôÜæåé á²åõèåßáò óôç ëõ÷íßá. Ì²ïñåßôå íá å²éôÆ÷åôå áêüìç êáëÆôå...
	. Äéïñè óôå ôéò åéêüíåò ìå ôç ëåéôïõñãßá äéüñèùóçò ôïõ öáéíïìÅíïõ ôùí êüêêéíùí ìáôé í (ó. 162).

	Ç åããñáö× åéêüíùí óôçí êÜñôá ìí×ìçò á²áéôåß õ²åñâïëéêÜ ²ïëÆ ÷ñüíï × ç ôá÷Æôçôá óõíå÷ïÆò ë×øçò ìåé íåôáé.
	. Äéáìïñö óôå ²ë×ñùò ôçí êÜñôá ìí×ìçò óôç ìç÷áí× (ó. 177).

	Äåí ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ñõèìßóåéò ãéá ôéò ëåéôïõñãßåò ë×øç × ôï FUNC. ìåíïÆ.
	. Ôá óôïé÷åßá ãéá ôá ï²ïßá ì²ïñåßôå íá êáèïñßóåôå ñõèìßóåéò äéáöÅñïõí áíÜëïãá ìå ôçí å²éëåãìÅíç êáôÜóôáóç ë×øçò. ÁíáôñÅîôå óôéò åíüôçôåò “ÄéáèÅóéìåò Ëåéôïõñãßåò óå ÊÜèå ÊáôÜóôáóç Ë×øçò” êáé “ÌåíïÆ Ë×øçò” (ó. 210 - 219).


	Ë×øç ôáéíé í
	Äåí åìöáíßæåôáé ï óùóôüò ÷ñüíïò ë×øçò × óôáìáôÜåé ç ë×øç.
	. Äéáìïñö óôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò óôç ìç÷áí× × ÷ñçóéìï²ïé×óôå ìéá êÜñôá ìí×ìçò ìå äõíáôüôçôá åããñá- ö×ò óå õøçëÅò ôá÷Æôçôåò. Áêüìá êáé üôáí ç Åíäåéîç äéÜñêåéáò ë×øçò äåí åßíáé ç óùóô×, ç äéÜñêåéá ôïõ âßíôåï èá åßíáé áõô× ²ïõ êáôáãñÜøáôå óôçí ²ñá...

	Óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ç Åíäåéîç êáé ç ë×øç óôáìáôÜ áõôüìáôá.
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ìéá êÜñôá ìí×ìçò ìå äõíáôüôçôá åããñáö×ò óå õøçëÅò ôá÷Æôçôåò (ó. 133).

	Ôï èÅìá åìöáíßæåôáé ²áñáìïñöùìÅíï.
	. Ôï èÅìá ì²ïñåß íá åìöáíßæåôáé ²áñáìïñöùìÅíï åÜí ²åñÜóåé ãñ×ãïñá ì²ñïóôÜ á²ü ôç ìç÷áí× êáôÜ ôç ë×øç. Áõôü äåí á²ïôåëåß âëÜâç.


	Ãñïâïë×
	Äåí ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå åéêüíåò × ôáéíßåò.
	. ÅÜí ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ × ç äïì× ôïõ öáêÅëïõ Å÷ïõí ôñï²ï²ïéçèåß á²ü Åíáí õ²ïëïãéóô×, ì²ïñåß íá ìçí Å÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ²ñïâÜëëåôå åéêüíåò × ôáéíßåò. Ãéá ²ëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç äïì× ôùí öá- êÅëùí × ôï üíïìá ôùí áñ÷åßùí, áíáôñÅîôå óôï ...

	Ç ²ñïâïë× óôáìáôÜ × ï ×÷ïò äéáêü²ôåôáé.
	. °ñçóéìï²ïé×óôå ìéá ²ë×ñùò äéáìïñöùìÅíç êÜñôá ìí×ìçò ìå áõô× ôç ìç÷áí× (ó. 177).
	. ÅÜí áíôéãñÜøåôå ìéá ôáéíßá óå ìéá êÜñôá ìí×ìçò ìå ÷áìçë× ôá÷Æôçôá áíÜãíùóçò, ç ²ñïâïë× ì²ïñåß íá äéáêï²åß ²ñïò óôéãì×í.
	. ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôáéíé í êáé áíÜëïãá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ õ²ïëïãéóô×, ïñéóìÅíá êáñÅ ì²ïñåß íá ìçí åìöáíßæïíôáé, × ï ×÷ïò ì²ïñåß íá áêïÆãåôáé ìå ó²ïñáäéêÅò äéáêï²Åò.


	Õ²ïëïãéóô×ò
	Äåí ì²ïñåßôå íá ìåôáöÅñåôå åéêüíåò óå õ²ïëïãéóô×.
	Ôï ²ñüâëçìá ßóùò å²éëõèåß üôáí ç ìç÷áí× åßíáé óõíäåäåìÅíç óå Åíáí õ²ïëïãéóô× ìÅóù êáëù- äßïõ ãéá ôç ìåßùóç ôçò ôá÷Æôçôá å²éêïéíùíßáò.
	. ÁöïÆ ²áô×óåôå ôï ²ë×êôñï 1 ãéá íá ìåôáâåßôå óôçí êáôÜóôáóç áíá²áñáãùã×ò, êñáô×óôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï n êáé ²áô×óôå ìáæß ôá ²ë×êôñá o êáé m. Óôçí ïèüíç ²ïõ åìöáíßæåôáé, ²áô×óôå ôá ²ë×êôñá qr ãéá íá å²éëÅîåôå [B] êáé êáôü²éí ²áô×óôå ôï ²ë×êôñï m.



	ÊÜñôá Eye-Fi
	Äåí ì²ïñåßôå íá ìåôáöÅñåôå åéêüíåò (ó. 197).


	Ëßóôá ÌçíõìÜôùí ²ïõ Åìöáíßæïíôáé óôçí Ïèüíç
	ÅÜí óôçí ïèüíç åìöáíéóôåß Åíá ì×íõìá óöÜëìáôïò, äïêéìÜóôå ìéá á²ü ôéò áêüëïõèåò åíÅñ- ãåéåò ãéá ôçí å²ßëõóç ôïõ ²ñïâë×ìáôïò.
	Ä/Õ êÜñôá ìí×ìçò
	. Äåí Å÷åôå åãêáôáóô×óåôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò ìå ôï óùóôü ²ñïóáíáôïëéóìü. Åãêáôáóô×óôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò ìå ôï óùóôü ²ñïóáíáôïëéóìü (ó. 17).

	ÊëåéäùìÅíç êÜñôá ìí×ìçò
	. Ôï êïõì²ß ²ñïóôáóßáò á²ü åããñáö× ôçò êÜñôáò ìí×ìçò SD, SDHC, SDXC × ôçò êÜñôáò Eye-Fi âñßóêåôáé óôç èÅóç “Êëåßäùìá” (LOCK). Îåêëåéä óôå ôï êïõì²ß ²ñïóôáóßáò á²ü åããñáö× (ó. 17).

	Áäõíáìßá åããñáö×ò!
	. Ãñïó²áè×óáôå íá ôñáâ×îåôå ìéá åéêüíá ÷ùñßò êÜñôá ìí×ìçò. Ôï²ïèåô×óôå ôçí êÜñôá ìí×ìçò ìå ôï óùóôü ²ñïóáíáôïëéóìü ãéá ôç ë×øç (ó. 17).

	ÓöÜëìá êÜñôáò ìí×ìçò (ó. 177)
	. ÅÜí ôï ßäéï ì×íõìá åìöáíßæåôáé áêüìá êáé êáôÜ ôçí ôï²ïèÅôçóç ìéáò äéáìïñöùìÅíçò êÜñôáò ìí×ìçò óôç ìç÷áí× ²ñïò ôç óùóô× êáôåÆèõíóç, å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon (ó. 17).

	Áíå²áñê×ò ÷ ñïò êÜñôáò, áäõíáìßá å²éëïã×ò åéê.
	. Äåí õ²Üñ÷åé áñêåôüò åëåÆèåñïò ÷ ñïò óôçí êÜñôá ìí×ìçò ãéá ë×øç (ó. 25, 30, 49, 59, 79, 117, 127) × å²åîåñãáóßá åéêüíùí (ó. 158 - 162). Ãéá íá åëåõèåñ óåôå ÷ ñï ãéá íÅåò åéêüíåò, äéáãñÜøôå ôéò ²áëéÅò (ó. 29, 152) × åéóÜãåôå ìéá Üäåéá êÜñôá ì...

	ÁëëÜîôåÓõóôïé÷ßáÌ²áôáñé í (ó. 17)
	Äåí õ²Üñ÷åé åéêüíá.
	. Óôçí êÜñôá ìí×ìçò äåí õ²Üñ÷ïõí åããåãñáììÅíåò åéêüíåò ²ïõ íá ì²ïñïÆí íá ²ñïâëçèïÆí.

	Ìå ²ñïóôáóßá! (ó. 148)
	Ìç-áíáãíùñßóéìç åéêüíá/Ìç-óõìâáôü JPEG/ÃïëÆ ìåãÜëç åéêüíá./ÁäÆíáôç ç áíá²áñá- ãùã× AVI/RAW
	. Äåí ì²ïñåßôå íá ²ñïâÜëëåôå åéêüíåò ²ïõ äåí õ²ïóôçñßæïíôáé × åéêüíåò ìå áëëïéùìÅíá äåäïìÅíá.
	. Ïé åéêüíåò ïé ï²ïßåò Å÷ïõí õ²ïóôåß å²åîåñãáóßá óå õ²ïëïãéóô× × ôùí ï²ïßùí ôï üíïìá Å÷åé ôñï²ï- ²ïéçèåß, × ïé ï²ïßåò Å÷ïõí êáôáãñáöåß ìå äéáöïñåôéê× ìç÷áí× ì²ïñåß íá ìçí ²ñïâÜëëïíôáé.

	ÌåãÅèõíóç áäÆíáôç!/ÁäÆíáôç ç ²ñïâïë× ôïõ ²åñéå÷ïì. óå ¸îõ²íç Áíá²./Ãåñéóôñïö× áäÆíáôç/Áäõíáìßá áëëáã×ò åéêüíáò/Áäõíáìßá åããñáö×ò åéêüíáò!/Áäõíáìßá ôñï²ï²ïßçóçò/ Áäõíáì.áíÜèåóçò óå êáôçãïñßá/Áäõíáìßá å²éëïã×ò åéêüíáò.
	. Äåí õ²Üñ÷åé äõíáôüôçôá ìåãÅèõíóçò (ó. 143), áíá²áñáãùã×ò óôçí ¸îõ²íç áíá²áñáãùã× (ó. 147), ÷áñáêôçñéóìïÆ åéêüíùí óáí Áãá²çìÅíåò (ó. 154), ²åñéóôñïö×ò (ó. 157), å²åîåñãáóßáò (ó. 158 - 162), á²ïè×êåõóçò óôçí ïèüíç Åíáñîçò (ó. 178), ôáîéíüìçóç...
	. Äåí õ²Üñ÷åé äõíáôüôçôá ìåãÅèõíóçò, ïñéóìïÆ ùò áãá²çìÅíùí, ²ñïâïë×ò óôçí êáôÜóôáóç ¸îõ²íçò Áíá²áñáãùã×ò, ïñéóìïÆ ùò áãá²çìÅíùí, ²åñéóôñïö×ò, å²åîåñãáóßáò, á²ïè×êåõóçò óôçí ïèüíç Åíáñîçò, ôáîéíüìçóçò óå êáôçãïñßåò, × ²ñïóè×êçò óôçí ëßóôá åêôÆ...
	. Äåí õ²Üñ÷åé äõíáôüôçôá ìåãÅèõíóçò (ó. 143), ²ñïâïë×ò óôçí êáôÜóôáóç ¸îõ²íçò Áíá²áñáãùã×ò (ó. 147), å²åîåñãáóßáò (ó. 158 - 162), ²ñïóè×êçò óå ëßóôá åêôÆ²ùóçò (ó. 171) × á²ïè×êåõóçò óáí ïèüíç Åíáñîçò (ó. 178) ôùí ôáéíé í.

	¢êõñï åÆñïò å²éëïã×ò
	. ÊáôÜ ôçí å²éëïã× ôïõ å²éèõìçôïÆ åÆñïõò åéêüíùí (ó. 149, 153, 156, 173), å²é÷åéñ×óáôå íá êáèïñßóåôå óáí ²ñ ôç ìßá åéêüíá ²ïõ ×ôáí ìåôÜ á²ü ôçí ôåëåõôáßá, × å²é÷åéñ×óáôå íá êáèïñßóåôå óáí ôåëåõôáßá ìßá åéêüíá ²ïõ ×ôáí ²ñéí á²ü ôçí ²ñ ôç.

	Õ²Åñâáóç ïñßïõ å²éëïã×ò
	. Å²éëÅîáôå ²åñéóóüôåñåò á²ü 998 åéêüíåò ìå ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò. Å²éëÅîôå 998 × ëéãüôåñåò åéêüíåò (ó. 172).
	. Ïé ñõèìßóåéò åêôÆ²ùóçò äåí á²ïèçêåÆôçêáí óùóôÜ. Ìåé óôå ôïí áñéèìü ôùí å²éëåãìÅíùí åéêüíùí êáé ²ñïó²áè×óôå îáíÜ (ó. 172).
	. Å²éëÅîáôå 501 × ²åñéóóüôåñåò åéêüíåò óôç ëåéôïõñãßá Ãñïóôáóßá (ó. 148), Äéáãñáö× (ó. 152), Áãá²çìÅíåò (ó. 154), Êáôçãïñßåò (ó. 155) × Ñõèìßóåéò ÅêôÆ²ùóçò (ó. 171).

	ÓöÜëìá å²éêïéíùíßáò
	. Ïé åéêüíåò äåí ×ôáí äõíáôüí íá ìåôáöåñèïÆí óôïí õ²ïëïãéóô× × íá åêôõ²ùèïÆí åîáéôßáò ôïõ ìåãÜëïõ áñéèìïÆ åéêüíùí (²åñß²ïõ 1000) ²ïõ Å÷ïõí á²ïèçêåõôåß óôçí êÜñôá ìí×ìçò. °ñçóéìï²ïé×óôå ìéá óõóêåõ× áíÜãíùóçò êáñô í USB ²ïõ äéáôßèåôáé óôï åì²üñ...

	ÓöÜëìá ïíïìáóßáò!
	. Ç äçìéïõñãßá åíüò öáêÅëïõ × åéêüíáò äåí ×ôáí äõíáô×, å²åéä× õ²Üñ÷åé ìßá åéêüíá ìå ßäéï üíïìá áñ÷åß- ïõ ìå áõôü ôïõ öáêÅëïõ × ôçò åéêüíáò ²ïõ ²ñïó²Üèçóå íá äçìéïõñã×óåé ç ìç÷áí×, × å²åéä× ç áñßè- ìçóç Å÷åé öôÜóåé óôï ìÅãéóôï å²éôñå²üìåíï áñé...

	ÓöÜëìá ÖáêïÆ
	. Áõôü ²ñüâëçìá ì²ïñåß íá ²ñïêÆøåé åÜí êñáôÜôå ôï öáêü êáôÜ ôçí êßíçó× ôïõ, × åÜí ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôç ìç÷áí× óå ÷ ñï ìå óêüíç × áëÜôé óôïí áÅñá.
	. ÅÜí áõôü ôï ì×íõìá óöÜëìáôïò óõíå÷ßóåé íá åìöáíßæåôáé, å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon, å²åéä× ì²ïñåß íá õ²Üñ÷åé êÜ²ïéï ²ñüâëçìá ìå ôï öáêü.

	Áíé÷íåÆèçêå óöÜëìá ìç÷áí×ò (Áñéèìüò óöÜëìáôïò)
	. ÅÜí Åíáò êùäéêüò óöÜëìáôïò åìöáíéóôåß áìÅóùò áöïÆ ôñáâ×îåôå ìéá öùôïãñáößá, ç ìç÷áí× ì²ïñåß íá ìçí á²ïèçêåÆóåé ôçí åéêüíá. ÅëÅãîôå ôçí åéêüíá óå êáôÜóôáóç ²ñïâïë×ò.
	. ÅÜí áõôüò ï êùäéêüò óöÜëìáôïò åìöáíéóôåß îáíÜ, óçìåé óôå ôïí áñéèìü ôïõ (Exx) êáé å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon, å²åéä× ì²ïñåß íá õ²Üñ÷åé êÜ²ïéï ²ñüâëçìá ìå ôç ìç÷áí×.

	ÓöÜëìá áñ÷åßïõ
	. Ïé öùôïãñáößåò á²ü Üëëåò ìç÷áíÅò × ïé åéêüíåò ²ïõ Å÷ïõí ôñï²ï²ïéçèåß ÷ñçóéìï²ïé íôáò ëïãéóìéêü õ²ïëïãéóô× ì²ïñåß íá ìçí åêôõ² íïíôáé.

	ÓöÜëìá åêôÆ²ùóçò
	. ÅëÅãîôå ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôï ìÅãåèïò ôïõ ÷áñôéïÆ. ÅÜí áõôü ôï ì×íõìá åìöáíßæåôáé üôáí ïé ñõèìßóåéò åßíáé óùóôÅò, óâ×óôå êáé áíÜøôå îáíÜ ôïí åêôõ²ùô× êáé êáôü²éí åêôåëÅóôå îáíÜ ôéò ñõèìßóåéò.

	ÓõëëÅêôçò ìåëÜíçò ²ë×ñçò
	. Å²éêïéíùí×óôå ìå ôçí Ôå÷íéê× Õ²çñåóßá ôçò Canon ãéá áíôéêáôÜóôáóç ôïõ óõëëÅêôç ìåëáíéïÆ.


	Ãëçñïöïñßåò ²ïõ Åìöáíßæïíôáé óôçí Ïèüíç
	Ë×øç (Ïèüíç Ãëçñïöïñé í)
	¸íäåéîç Öüñôéóçò Ì²áôáñßáò (ó. 15)
	Ãñïóáíáôïëéóìüò Ìç÷áí×ò*
	Äéüñèùóç Éóïññï²ßáò ËåõêïÆ (ó. 84)
	Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ (ó. 91)
	Ë×øç ìå Áõôüìáôç ÏñéïèÅôç- óç ¸êèåóçò (ó. 105) / ÏñéïèÅ-ôçóç Åóôßáóçò (ó. 100)
	Ãñï èçóç (ó. 90)
	ÊáôÜóôáóç ÓÆíäåóçò Eye-Fi (ó. 197)
	ÌÅèïäïò ÖùôïìÅôñçóçò (ó. 103)
	Óõì²ßåóç (Ãïéüôçôá Åéêüíáò) (ó. 56) / Åããñáöüìåíá Pixels (ó. 56, 133), RAW (ó. 89)
	Éóôüãñáììá (ó. 41)
	ÓôáôéêÅò Åéêüíåò: ÄéáèÅóéìåò Ë×øåéò (ó. 57)
	°ñïíüìåôñï (ó. 53, 54)
	Ãïéüôçôá Ôáéíßáò (ó. 133)
	Åóôéáê× Á²üóôáóç (ó. 51)
	Ôáéíßåò: Åíá²ïìÅíùí °ñüíïò (ó. 133)
	Óõíôåëåóô×ò ÌåãÅèõíóçò ØçöéáêïÆ Æïõì (ó. 50) / Øçöéáêüò Ìåôáôñï²Åáò ÔçëåöáêïÆ (ó. 93)
	ÅÆñïò Åóôßáóçò (ó. 92, 102) / Óôáèåñï²ïßçóç Åéêüíáò (ó. 186)
	ÊáôÜóôáóç Ë×øçò (ó. 210), Åéêïíßäéï Óêçí×ò (ó. 206)
	ÊáôÜóôáóç Öëáò (ó. 50, 81, 106)
	Ãëáßóéï AF (ó. 94)
	Äéüñèùóç Êüêêéíùí Ìáôé í (ó. 107)
	Äéüñèùóçò ¸êèåóçò Öëáò / ¸îïäïò Öëáò (ó. 107, 123)
	Ãëáßóéï Óçìåßïõ AE (ó. 103)
	ÅêôÆ²ùóç Çìåñïìçíßáò (ó. 52)
	Ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85)
	Ößëôñï ND (ó. 106)
	Êëåßäùìá ÁÅ (ó. 104), Êëåßäùìá FE (ó. 104)
	ÃëÅãìá (ó. 185)
	Ôá÷Æôçôá Êëåßóôñïõ (ó. 118, 120)
	Áíáëïãßåò (ó. 55)
	Ôéì× ÄéáöñÜãìáôïò (ó. 119, 120)
	Ôéì× Äéüñèùóçò ¸êèåóçò (ó. 81)
	i-Contrast (ó. 87)
	ÊáôÜóôáóç Ë×øçò GPS (ó. 111)
	Éóïññï²ßá ËåõêïÆ (ó. 82)
	Äéüñèùóç Ëõ÷íßáò ÕäñáñãÆñïõ (ó. 58)
	Ãñïåéäï²ïßçóç ÁóôÜèåéáò Ìç÷áí×ò (ó. 27)
	Ãñáìì× Ìåôáôü²éóçò ¸êèåóçò
	Ãñáìì× æïõì (ó. 25)
	Áíß÷íåõóç Âëåöáñßóìáôïò (ó. 108)
	Å²ß²åäï ¸êèåóçò (ó. 120)
	¸íäåéîç MF (ó. 102)
	Óôáèåñï²ïßçóç Åéêüíáò (ó. 186)
	Æ íç ¿ñáò (ó. 181)
	Ößëôñï ÁíÅìïõ (ó. 134)
	* : ÓôÜíôáñ, : Êáôáêüñõöïò ²ñïóáíáôïëéóìüò ÊáôÜ ôç ë×øç, ç ìç÷áí× áíé÷íåÆåé ôïí ²ñïóáíáôïëéóìü ôçò åéêüíáò (ïñéæüíôéïò × êáôáêüñõöïò) êáé ²ñïóáñìüæåé ôéò ñõèìßóåéò áíÜëïãá ãéá ôçí å²ßôåõîç ôçò êáëÆôåñçò ë×øçò. ÊáôÜ ôçí ²ñïâïë×, ç ìç÷áí× ì²ïñå...

	Åéêïíßäéá Óêçí í
	Óôçí êáôÜóôáóç A, ç ìç÷áí× åìöáíßæåé Åíá åéêïíßäéï ãéá ôç óêçí× ²ïõ êáèïñßóôçêå êáé óôç óõíÅ÷åéá åóôéÜæåé êáé å²éëÅãåé áõôüìáôá ôéò âÅëôéóôåò ñõèìßóåéò ãéá ôç öùôåéíüôçôá êáé ôï ÷ñ ìá ôïõ èÅìáôïò.

	Ãêñé
	-
	Áíïéêôü ì²ëå
	-
	-
	-
	Ãïñôïêáëß
	ÓêïÆñï ì²ëå
	*
	-
	*
	-
	* Åìöáíßæåôáé üôáí ç óêçí× åßíáé óêïôåéí× êáé ç ìç÷áí× åßíáé ôï²ïèåôçìÅíç óå ôñß²ïäï.
	ÊáôÜóôáóç IS
	Êáèïñßæåé áõôüìáôá ôç âÅëôéóôç óôáèåñï²ïßçóç åéêüíáò ãéá ôç óêçí× (¸îõ²íï IS) êáé åìöáíßæåé ôá ²áñáêÜôù åéêïíßäéá üôáí ç ìç÷áí× âñßóêåôáé óôçí êáôÜóôáóç A.
	Ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç óôáôéê í åéêüíùí.
	Ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í, óõì²åñéëáìâá- íïìÅíçò ôçò Åíôïíçò áóôÜèåéá ²ïõ åìöáíßæåôáé üôáí ïé ôáéíßåò êáôáãñÜ- öïíôáé êáôÜ ôï âÜäéóìá (Äõíáìéê× ÊáôÜóôáóç).
	Ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç ìå ïñéæüíôéá ìåôáôü²éóç ôçò ìç÷áí×ò*.
	Ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò êáôÜ ôç ë×øç ôáéíé í óôç ìÅãéóôç ñÆèìéóç ôçëåöáêïÆ (ÂåëôéùìÅíï IS).
	Ìåé íåé ôçí áóôÜèåéá ôçò ìç÷áí×ò ãéá öùôïãñÜöçóç á²ü êïíôéí× á²üóôáóç (Õâñéäéê× óôáèåñï²ïßçóç åéêüíáò).
	Á²åíåñãï²ïéåß ôç óôáèåñï²ïßçóç ôçò åéêüíáò êáôÜ ôç ë×øç ìå ôç ìç÷áí× óõíäåäåìÅíç óå ôñß²ïäï × üôáí ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé á²áñáßôçôç.
	* Åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç üôáí ç ìç÷áí× áêïëïõèåß ôçí êßíçóç åíüò èÅìáôïò êáôÜ ôç ë×øç (ïñéæüíôéá ìåôáôü- ²éóç). ÊáôÜ ôçí ²áñáêïëïÆèçóç åíüò èÅìáôïò ²ïõ êéíåßôáé ïñéæüíôéá, èá ìåéùèåß ìüíï ç êáôáêüñõöç áóôÜ- èåéá ôçò ìç÷áí×ò (ç ïñéæüíôéá óôáèå...

	ÅÜí ç ñÆèìéóç [ÊáôÜóôáóç IS] Å÷åé ôåèåß óå [Off] (ó. 186), ç óôáèåñï²ïßçóç ôçò åéêüíáò á²åíåñ- ãï²ïéåßôáé êáé äåí åìöáíßæïíôáé åéêïíßäéá óôçí ïèüíç.


	Ãñïâïë× (Ïèüíç Ëå²ôïìåñ í Ãëçñïöïñé í)
	Åíáëëáã× Åíäåßîåùí: Ïèüíç Ãëçñïöïñé í GPS (ó. 41), Éóôüãñáììá (ó. 41)
	Êáôçãïñßåò (ó. 155)
	Éóïññï²ßá ËåõêïÆ (ó. 82)
	Éóôüãñáììá (ó. 41)
	Ößëôñï ND (ó. 106)
	Ôéì× Äéüñèùóçò ¸êèåóçò (ó. 81), Ôéì× Ìåôáôü²éóçò ¸êèåóçò (ó. 132)
	Ôá÷Æôçôá ISO (ó. 85), Ôá÷Æ- ôçôá Ãñïâïë×ò (ó. 130, 132)
	ÊáôÜóôáóç Ë×øçò (ó. 210)
	Ïëïêë×ñùóç ÌåôáöïñÜò Eye-Fi (ó. 197)
	¸íäåéîç Öüñôéóçò Ì²áôáñßáò (ó. 15)
	ÌÅèïäïò ÖùôïìÅôñçóçò (ó. 103)
	Áñéèìüò ÖáêÅëïõ - Áñéèìüò Áñ÷åßïõ (ó. 179)
	Áñéèìüò Ãñïâáëëüìåíçò Åéêüíáò / Óõíïëéêüò Áñéèìüò Åéêüíùí
	Ôá÷Æôçôá Êëåßóôñïõ (ÓôáôéêÅò Åéêüíåò) (ó. 118), Ãïéüôçôá Åéêüíáò / Ôá÷Æôçôá ÊáñÅ (Ôáéíßåò) (ó. 133)
	Ôéì× ÄéáöñÜãìáôïò (ó. 119, 120)
	i-Contrast (ó. 87, 161)
	Öëáò (ó. 81, 106), Ãïóüôçôá Äéüñèùóçò ¸êèåóçò Öëáò (ó. 107)
	ÅÆñïò Åóôßáóçò (ó. 92, 102)
	ÌÅãåèïò Áñ÷åßïõ (ó. 57, 133)
	ÓôáôéêÅò Åéêüíåò: Åããñáöüìåíá pixels (ó. 57) Ôáéíßåò: ÄéÜñêåéá Ôáéíßáò (ó. 133)
	Óõì²ßåóç (Ãïéüôçôá Åéêüíáò) (ó. 56) / Åããñáöüìåíá Pixels (ó. 56, 133), RAW (ó. 89), MOV (Ôáéíßåò)
	Ãñïâïë× ÏìÜäáò (ó. 144), Å²åîåñãáóßá Åéêüíáò (ó. 158 - 162)
	Ãñïóôáóßá (ó. 148)
	Áãá²çìÅíá (ó. 154)
	Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ (ó. 91, 160)
	Äéüñèùóç Ëõ÷íßáò ÕäñáñãÆñïõ (ó. 58)
	Äéüñèùóç Éóïññï²ßáò ËåõêïÆ (ó. 84) / Äéüñèùóç Êüêêéíùí Ìáôé í (ó. 107, 162)
	Çìåñïìçíßá êáé ¿ñá Ë×øçò (ó. 19)
	Óõíï²ôéê× Ãåñéãñáö× ôïõ ÃÜíåë ÅëÅã÷ïõ Ôáéíé í êáôÜ ôçí “Ãñïâïë× Ôáéíé í” (ó. 32)
	¸îïäïò
	Áíá²áñáãùã×
	Áñã× Êßíçóç (Ì²ïñåßôå íá ÷ñçóéìï²ïé×óåôå ôá ²ë×êôñá qr × íá ²åñéóôñÅøåôå ôïí å²éëïãÅá 7 ãéá íá ñõèìßóåôå ôçí ôá÷Æôçôá. Ï ×÷ïò äåí áíá²áñÜãåôáé).
	ÃáñÜëåéøç* (Ç ²áñÜêáìøç åéêüíùí ²ñïò ôá ²ßóù óõíå÷ßæåôáé åÜí êñáô×óåôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï m.)
	ÃñïçãïÆìåíï ÊáñÅ (Ãñ×ãïñç êßíçóç ²ñïò ôá ²ßóù åÜí êñáô×óåôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï m.)
	Å²üìåíï ÊáñÅ (Ãñ×ãïñç êßíçóç ²ñïò ôá åì²ñüò åÜí êñáô×óåôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï m.)
	ÃáñÜëåéøç* (Ç ²áñÜêáìøç ôùí åéêüíùí ²ñïò ôá åì²ñüò óõíå÷ßæåôáé åÜí êñáô×óåôå ²áôçìÅíï ôï ²ë×êôñï m.)



	*
	Å²åîåñãáóßá (ó. 135)

	c
	Åìöáíßæåôáé üôáí ç ìç÷áí× åßíáé óõíäåäåìÅíç óå Åíáí åêôõ²ùô× óõìâáôü ìå ôï ²ñüôõ²ï PictBridge (ó. 164).
	* Åìöáíßæåé ôï êáñÅ ãéá ²åñß²ïõ 4 äåõô. ²ñéí × ìåôÜ ôï ôñÅ÷ïí êáñÅ.

	Ì²ïñåßôå íá åêôåëÅóåôå ²áñÜêáìøç ²ñïò ôá åì²ñüò êáé ²ßóù êáôÜ ôçí ²ñïâïë× ôáéíßáò ²áô - íôáò ôá ²ë×êôñá qr.


	Ëßóôåò Ëåéôïõñãé í êáé ÌåíïÆ
	ÄéáèÅóéìåò Ëåéôïõñãßåò óå ÊÜèå ÊáôÜóôáóç Ë×øçò
	FUNC. ÌåíïÆ
	4 ÌåíïÆ Ë×øçò
	3 ÌåíïÆ Äéáìüñöùóçò
	Äéáêï²× ¶÷ïõ
	On/Off*

	ó. 44
	¸íôáóç ×÷ïõ
	Êáèïñéóìüò üëùí ôùí ×÷ùí ëåéôïõñãßáò (5 å²ß²åäá).

	ó. 45
	Å²éëïãÅò ¶÷ïõ
	Êáèïñéóìüò ôùí ×÷ùí ãéá êÜèå ìéá á²ü ôéò ëåéôïõñãßåò ôçò ìç÷áí×ò.

	ó. 176
	Õ²ïäåßîåéò
	On*/Off

	ó. 176
	Öùôåéíüôçôá LCD
	ÑÆèìéóç öùôåéíüôçôáò ïèüíçò (5 å²ß²åäá).

	ó. 46
	Åéêüíá ¸íáñîçò
	Ãñïóè×êç ìéáò åéêüíáò óáí åéêüíá Åíáñîçò.

	ó. 178
	Äéáìüñöùóç
	Äéáìüñöùóç êÜñôáò ìí×ìçò, äéáãñáö× üëùí ôùí äåäïìÅíùí.

	ó. 23, 177
	Áñßèìçóç áñ÷åßùí
	Óõíå÷×ò*/ÍÅá áñßèìçóç

	ó. 179
	Äçì. ÖáêÅëïõ
	Ìçíéáßá*/ÊáèçìåñéíÜ

	ó. 180
	ÓÆì²ôõîç ÖáêïÆ
	1 ëå²ôÜ*/0 äåõô.

	ó. 180
	Åîïéêïíüìçóç ÑåÆìáôïò
	Áõôüì. Óâ×óéìï: On*/Off
	Ïèüíç Off: 10, 20 × 30 äåõô./1*, 2 × 3 ëå²ôÜ

	ó. 48, 180, 181
	Æ íç ¿ñáò
	Ôï²éê×*/Äéåèí×ò

	ó. 181
	Çìåñïìçíßá/¿ñá
	Ñõèìßóåéò çìåñïìçíßáò êáé  ñáò.

	ó. 20
	ÅíçìÅñùóç  ñáò
	On/Off*

	ó. 115
	Ñõèìßóåéò GPS
	Ëåéôïõñãßá GPS êáé ñõèìßóåéò çìåñïëïãßïõ.

	ó. 111
	Ìïí. ìÅôñçóçò
	m/cm*/ft/in

	ó. 182
	ÓÆóôçìá Âßíôåï
	NTSC/PAL

	ó. 192
	¸ëåã÷. ìÅóù HDMI
	Åíåñãï²./Á²åíåñã.*

	ó. 194
	Ñõèìßóåéò Eye-Fi
	Ñõèìßóåéò óÆíäåóçò Eye-Fi (åìöáíßæåôáé ìüíï åÜí Å÷åé ôï²ïèåôçèåß êÜñôá Eye-Fi)

	ó. 197
	Ãë óóá
	Êáèïñéóìüò ôçò ãë óóáò åíäåßîåùí óôçí ïèüíç.

	ó. 22
	Å²áíáöïñÜ ¹ëùí
	Å²áíáöïñÜ ôùí ñõèìßóåùí ôçò ìç÷áí×ò óôéò ²ñïå²éëåãìÅíåò ôéìÅò ôïõò

	ó. 47
	* Ãñïå²éëåãìÅíç ñÆèìéóç
	Ãñïóù²éêü ÌåíïÆ
	Ñõèìßóåéò Ãñïóù²éêïÆ ÌåíïÆ
	Ïñéóìüò ôùí óôïé÷åßùí ²ïõ á²ïèçêåÆïíôáé óôï Ãñïóù²éêü ÌåíïÆ.


	ó. 188
	1 ÌåíïÆ Áíá²áñáãùã×ò
	Áíá²áñáãùã× Áíáóêü²çóçò ôáéíé í
	Ãñïâïë× ôáéíé í óôçí êáôÜóôáóç Áíáóêü²çóç ôáéíé í.


	ó. 139
	¸îõ²íç Áíá²áñáãùã×
	ÎåêéíÜ ôçí ¸îõ²íç Áíá²áñáãùã×.

	ó. 147
	Äéáäï÷éê× Ãñïâïë×
	Å²éôñÅ²åé ôçí áõôüìáôç ²ñïâïë× åéêüíùí.

	ó. 142
	Äéáãñáö×
	Äéáãñáö× åéêüíùí (Å²éëïã×, Å²éëïã× ÅÆñïõò, ¹ëåò ïé Åéêüíåò).

	ó. 152
	Ãñïóôáóßá
	Ãñïóôáóßá åéêüíùí (Å²éëïã×, Å²éëïã× ÅÆñïõò, ¹ëåò ïé Åéêüíåò).

	ó. 148
	Ãåñéóôñïö×
	Ãåñéóôñïö× åéêüíùí.

	ó. 157
	Áãá²çìÅíá
	°áñáêôçñéóìüò × á²ï÷áñáêôçñéóìüò åéêüíùí óáí áãá²çìÅíåò.

	ó. 154
	Êáôçãïñßåò
	Ôáîéíüìçóç åéêüíáò óå êáôçãïñßåò (Å²éëïã×, Å²éëïã× ÅÆñïõò).

	ó. 155
	i-Contrast
	Äéüñèùóç óêïôåéí í ²åñéï÷ í êáé áíôßèåóçò óå åéêüíåò.

	ó. 161
	Äéüñèùóç "Êüêêéíùí Ìáôé í"
	Äéüñèùóç ôïõ öáéíïìÅíïõ ôùí "êüêêéíùí ìáôé í" óôéò óôáôéêÅò åéêüíåò.

	ó. 162
	Êï²×
	Êï²× ôìçìÜôùí óôéò óôáôéêÅò åéêüíåò.

	ó. 159
	Áëëáã× ÌåãÅèïõò
	Áëëáã× ìåãÅèïõò êáé á²ïè×êåõóç åéêüíùí.

	ó. 158
	Ôá °ñ ìáôÜ Ìïõ
	Ãñïóáñìïã× ôùí ÷ñùìÜôùí óôéò óôáôéêÅò åéêüíåò

	ó. 160
	ÊÆëéóç Ïèüíçò
	On*/Off

	ó. 138
	Ïìáä. åéêüíùí
	On*/Off

	ó. 145
	Áõô.Ãåñéóôñïö×
	On*/Off

	ó. 189
	ÓõíÅ÷åéá
	ÔåëÃñïâïë×*/ÔåëË×øç

	ó. 189
	Åíáëëáã×
	Óâ×óéìï*/Ïëßóèçóç/ÊÆëéóç/Off

	ó. 143
	* Ãñïå²éëåãìÅíç ñÆèìéóç
	2 ÌåíïÆ ÅêôÆ²ùóçò
	ÅêôÆ²ùóç
	ÅìöÜíéóç ôçò ïèüíçò åêôÆ²ùóçò (ÊáôÜ ôç óÆíäåóç óå åêôõ²ùô×).


	-
	Å²éëïã× Åéê & Ãïóüô.
	Å²éëïã× ìåìïíùìÅíùí åéêüíùí ãéá åêôÆ²ùóç.

	ó. 172
	Å²éëïã× ÅÆñïõò
	Å²éëïã× ²ñ ôçò êáé ôåëåõôáßáò åéêüíáò ãéá åêôÆ²ùóç.

	ó. 173
	Å²éëïã× Åéêüíùí:¹ëåò
	Å²éëïã× üëùí ôùí åéêüíùí ãéá åêôÆ²ùóç.

	ó. 173
	Äéáãñ. Å²éëïã í:¹ëåò
	ÁêÆñùóç üëùí ôùí ñõèìßóåùí åêôÆ²ùóçò.

	ó. 174
	Ñõèìßóåéò ÅêôÆ²ùóçò
	Êáèïñéóìüò ôïõ óôõë åêôÆ²ùóçò.

	ó. 171

	ÃñïäéáãñáöÅò
	Áéóèçô×ñáò Åéêüíáò
	ÅíåñãÜ Pixels ôçò Ìç÷áí×ò ÊáôÜ ²ñïóÅããéóç 12,1 åêáô. pixels

	Öáêüò
	Åóôéáê× Á²üóôáóç 5x æïõì: 5,2 (W) - 26,0 (T) ÷éë. (áíôéóôïé÷ßá ìå öéëì 35 mm: 24 (W) - 120 (T) ÷éë.)
	ÅÆñïò Åóôßáóçò 3 åê. (1,2" ) - Ü²åéñï (W), 30 åê. (12") - Ü²åéñï (T)
	. Êïíôéí× Ë×øç: 3 - 50 åê. (1,2" - 1,6') (W), 30 - 50 åê. (12" - 1,6') (T)

	ÓÆóôçìá Óôáèåñï²ïßçóçò Åéêüíáò ÔÆ²ïò ìåôáôü²éóçò öáêïÆ

	Å²åîåñãáóô×ò Åéêüíáò DIGIC 5
	LCD Ïèüíç
	ÔÆ²ïò ¸ã÷ñùìç ïèüíç TFT (ôÆ²ïõ åõñåßáò ãùíßáò èÅóçò)
	ÌÅãåèïò 7,5 åê. (3,0")
	ÅíåñãÜ Pixels ÊáôÜ ²ñïóÅããéóç 461.000 êïõêêßäåò
	Áíáëïãßåò 4:3
	°áñáêôçñéóôéêÜ ÑÆèìéóç öùôåéíüôçôáò (5 å²ß²åäá), ¢ìåóç áÆîçóç öùôåéíüôçôáò LCD

	Åóôßáóç
	ÓÆóôçìá ÅëÅã÷ïõ Áõôüìáôç åóôßáóç: ÌåìïíùìÅíç (Óõíå÷×ò óôçí Áõôüìáôç êáôÜóôáóç), Servo AF (Servo AE) °åéñïêßíçôç Åóôßáóç
	Ãëáßóéï AF AiAF Ãñüóù²ï, ÃáñáêïëïÆèçóç AF, ÊÅíôñï, FlexiZone

	ÓÆóôçìá ÖùôïìÅôñçóçò Á²ïôßìçóç, ÌÅóïò üñïò ìå áõîçìÅíç âáñÆôçôá óôï êÅíôñï, Óçìåßï
	Äéüñèùóç ¸êèåóçò (ÓôáôéêÅò Åéêüíåò) / Ìåôáôü²éóç ¸êèåóçò (Ôáéíßåò) ±3 óôï²* óå â×ìáôá 1/3 óôï²
	* ±2 ãéá ìåôáôü²éóç Åêèåóçò
	Ôá÷Æôçôá ISO (ÓôÜíôáñ Åõáéóèçóßá Åîüäïõ,
	Äåßêôçò Óõíéóô ìåíçò Åõáéóèçóßáò) Áõôüìáôç, ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/ 800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400
	Éóïññï²ßá ËåõêïÆ Áõôüìáôç, Öùò ÇìÅñáò, ÓõííåöéÜ, Ëõ÷íßá ÃõñÜêôùóçò, Ëõ÷íßá ÖèïñéóìïÆ, Ëõ÷íßá ÖèïñéóìïÆ H, Öëáò, Õ²ïâñÆ÷éá, ÅîåéäéêåõìÅíç
	Ôá÷Æôçôá Êëåßóôñïõ 1 - 1/2000 äåõô. 15 - 1/2000 äåõô. (Óõíïëéêü åÆñïò ôá÷õô×ôùí êëåßóôñïõ)
	ÄéÜöñáãìá
	ÔÆ²ïò ºñéäá

	f/áñéèìüò f/2.0 - f/8.0 (W), f/5.9 - f/8.0 (T)
	Öëáò
	ÊáôáóôÜóåéò Áõôüìáôç, åíåñãü, Áñãüò Óõã÷ñïíéóìüò, áíåíåñãü
	ÅÆñïò 50 åê. - 7,0 ì. (W), 50 åê. - 2,3 ì. (T) (1,6 - 23' (W), 1,6 - 7,5' (T))

	ÊáôáóôÜóåéò Ë×øçò C, M, Av, Tv, P, Áõôüìáôç*1, SCN*2, ÄçìéïõñãéêÜ Ößëôñá*3, Ôáéíßá*4
	. Ç ë×øç ôáéíé í åßíáé äõíáô× ìå ôï ²ë×êôñï ôáéíßáò

	*1 Ç ¸îõ²íç Áõôüìáôç êáôÜóôáóç åßíáé äéáèÅóéìç å²ßóçò ãéá ôç ë×øç ôáéíé í *2 Áíáóêü²çóç Ôáéíé í, Ãïñôñáßôï, Ôï²ßï, ÃáéäéÜ&Æ á, ¸îõ²íï Êëåßóôñï*5, Ñé²× Õøçë×ò Ôá÷Æôçôáò HQ, Âñáäéí× Ë×øç óôï °Åñé, Ãáñáëßá, Õ²ïâñÆ÷éá, Öõëë ìáôá, °éüíé, Ãõ- ñïôå÷...
	Øçöéáêü Æïõì ÓôáôéêÅò åéêüíåò/Ôáéíßåò: Ãåñß²ïõ 4x (Åùò ²åñß²ïõ 20x óå óõíäõáóìü ìå ôï ï²ôéêü æïõì) ÁóöáëÅò Æïõì, Øçöéáêüò ìåôáôñï²Åáò ôçëåöáêïÆ
	Óõíå÷×ò Ë×øç
	Å²éëïã× ÊáôÜóôáóçò Óõíå÷×ò ë×øç, Óõíå÷×ò ë×øç ìå AF
	Ôá÷Æôçôá Ãåñß²ïõ 2,3 ë×øåéò/äåõô. (Óå êáôÜóôáóç P) Ãåñß²ïõ 9,6 ë×øåéò/äåõô. (Óå êáôÜóôáóç Ñé²×ò Õøçë×ò Ôá÷Æôçôáò HQ)

	Ãë×èïò Ë×øåùí (óõìâáôüôçôá CIPA) Ãåñß²ïõ 200 ë×øåéò
	ÌÅóï Åããñáö×ò ÊÜñôá ìí×ìçò SD, êÜñôá ìí×ìçò SDHC, êÜñôá ìí×ìçò SDXC
	Ìïñö× Áñ÷åßùí Design rule for Camera File system, óõìâáôüôçôá ìå DPOF (¸êäïóç 1.1)
	ÔÆ²ïò ÄåäïìÅíùí
	ÓôáôéêÅò Åéêüíåò Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (Ãñüôõ²ï Canon))
	Ôáéíßåò MOV (ÄåäïìÅíá åéêüíáò: H.264, ÄåäïìÅíá ×÷ïõ: Linear PCM (óôåñåïöùíéêüò ×÷ïò))
	Áñ÷åßï Çìåñïëïãßïõ GPS óõìâáôüôçôá ìå ìïñö× ìçíõìÜôùí NMEA 0183

	Ãë×èïò Åããñáöüìåíùí Pixels
	ÓôáôéêÅò Åéêüíåò 16:9 ÌåãÜëç: 4000 x 2248, Ìåóáßá 1: 2816 x 1584, Ìåóáßá 2: 1920 x 1080, Ìéêñ×: 640 x 360 3:2 ÌåãÜëç: 4000 x 2664, Ìåóáßá 1: 2816 x 1880, Ìåóáßá 2: 1600 x 1064, Ìéêñ×: 640 x 424 4:3 ÌåãÜëç: 4000 x 3000, Ìåóáßá 1: 2816 x 2112, ...
	Ôáéíßåò Ôáéíßá Áñã×ò Êßíçóçò: 640 x 480 (120 êáñÅ/äåõô. êáôÜ ôç ë×øç, 30 êáñÅ/äåõô.*1 êáôÜ ôçí ²ñïâïë×), 320 x 240 (240 êáñÅ/äåõô. êáôÜ ôç ë×øç, 30 êáñÅ/äåõô.*1 êáôÜ ôçí ²ñïâïë×) ÅöÅ ÌéíéáôïÆñáò: 1280 x 720*2 / 640 x 480*2 Ôáéíßá iFrame: 1280...

	ÈÆñá Å²éêïéíùíßáò Hi-speed USB ¸îïäïò HDMI ¸îïäïò áíáëïãéêïÆ ×÷ïõ (óôåñåïöùíéê×) '¸îïäïò áíáëïãéêïÆ âßíôåï (NTSC/PAL)
	Ãñüôõ²ï ¢ìåóçò ÅêôÆ²ùóçò PictBridge
	Ãçã× ÑåÆìáôïò Óõóôïé÷ßá Ì²áôáñé í NB-5L Ôñïöïäïôéêü CA-DC10 (êáôÜ ôç ÷ñ×óç ìå ôï Êéô ÔñïöïäïôéêïÆ AC ACK-DC30)
	ÄéáóôÜóåéò (óõìâáôüôçôá CIPA) 98,9 x 59,8 x 26,7 ÷éë. (3,90 x 2,34 x 1,05")
	ÂÜñïò (óõìâáôüôçôá CIPA) Ãåñß²ïõ 198 ãñ. (6,98 oz.) (óõì²åñéëáìâÜíïíôáé ïé ì²áôáñßåò êáé ç êÜñôá ìí×ìçò) Ãåñß²ïõ 173 ãñ. (6,10 oz.) (ìüíï ôï ó ìá ôçò ìç÷áí×ò)
	Óõóôïé÷ßá Ì²áôáñé í NB-5L
	ÔÆ²ïò Å²áíáöïñôéæüìåíç ì²áôáñßá éüíôùí ëéèßïõ
	Ïíïìáóôéê× ÔÜóç 3,7 V DC
	Ïíïìáóôéê× Á²üäïóç 1120 mAh
	ÊÆêëïé Öüñôéóçò Ãåñß²ïõ 300 öïñÅò
	Èåñìïêñáóßá Ëåéôïõñãßáò 0 - 40 ˚C (32 - 104 ˚F)
	ÄéáóôÜóåéò 32,0 x 44,9 x 7,9 ÷éë. (1,26 x 1,77 x 0,31 ")
	ÂÜñïò Ãåñß²ïõ 25 ãñ. (Ãåñß²ïõ 0,88 oz.)

	Öïñôéóô×ò Ì²áôáñé í CB-2LX/CB-2LXE
	Ïíïìáóôéê× Åßóïäïò 100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) - 0,05 A (240 V)
	Ïíïìáóôéê× ¸îïäïò 4,2 V DC, 0,7 A
	ÄéÜñêåéá Öüñôéóçò Ãåñß²ïõ 2  ñåò 5 ëå²ôÜ (¹ôáí ÷ñçóéìï²ïéåßôå NB-5L)
	¸íäåéîç Öüñôéóçò Öüñôéóç: Ãïñôïêáëß, Ãë×ñçò öüñôéóç: ÃñÜóéíï
	Èåñìïêñáóßá Ëåéôïõñãßáò 0 - 40 ˚C (32 - 104 ˚F)
	ÄéáóôÜóåéò 57,5 x 81,6 x 21,0 ÷éë. (2,26 x 3,21 x 0,83 ")
	ÂÜñïò Ãåñß²ïõ 65 ãñ. (Ãåñß²ïõ 2,29 oz.) (CB-2LX) Ãåñß²ïõ 59 ãñ. (Ãåñß²ïõ 2,08 oz.) (CB-2LXE) (÷ùñßò ôï êáë äéï ñåÆìáôïò)
	. ¹ëá ôá äåäïìÅíá âáóßæïíôáé óå ìåèüäïõò äïêéì í ôçò Canon.
	. Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ × ç åìöÜíéóç ôçò ìç÷áí×ò õ²üêåéíôáé óå áëëáãÅò ÷ùñßò ²ñïåéäï²ïßçóç.
	ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÅÊÑÇÎÇÓ ÓÅ ÃÅÑÉÃÔÙÓÇ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅ ËÁÍÈÁÓÌÅÍÏ ÔÕÃÏ ÌÃÁÔÁÑÉÁÓ. ÁÃÏÑÑÉØÔÅ ÔÉÓ ÌÅÔÁ°ÅÉÑÉÓÌÅÍÅÓ ÌÃÁÔÁÑÉÅÓ ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏÕÓ ÔÏÃÉÊÏÕÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕÓ.



	ÁîåóïõÜñ
	Óôåñåïöùíéêü Êáë äéï AV AVC-DC400ST

	ÃñïáéñåôéêÜ ÁîåóïõÜñ
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