


Πού θα το βρείτε
Βρείτε αυτό που ζητάτε:

 Πίνακας περιεχομένων Βλέπε σελίδες v–vi

Εύρεση στοιχείων κατά λειτουργία ή κατά όνομα μενού.

 Ευρετήριο Ε&Α Βλέπε σελίδες vii–ix

Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε αλλά δεν ξέρετε το όνομα της λειτουργίας;  Βρείτε το
από το ευρετήριο «ερώτηση και απάντηση».

 Ευρετήριο Βλέπε σελίδες 123–125

Αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

 Μηνύματα σφάλματος Βλέπε σελίδες 111–112

Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση στο σκόπευτρο ή στην οθόνη, βρείτε τη
λύση εδώ.

 Αντιμετώπιση προβλημάτων Βλέπε σελίδες 108–110

Απρόβλεπτη συμπεριφορά της φωτογραφικής μηχανής;  Βρείτε τη λύση
εδώ.

Βοήθεια
Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη βοήθεια της φωτογραφικής μηχανής για να σας βοηθήσει σε θέματα
στοιχείων του μενού και σε άλλα θέματα.  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 3.
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ii Για την ασφάλειά σας

Για την ασφάλειά σας
Για να μην προκληθεί βλάβη στο προϊόν Nikon που χρησιμοποιείτε και για να μην τραυματίσετε
τον εαυτό σας ή άλλους, διαβάστε όλες τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πριν να
χρησιμοποιήσετε αυτό τον εξοπλισμό.  Έχετε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορούν να
τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν.

Οι συνέπειες της μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτή την
ενότητα υποδεικνύονται από το ακόλουθο σύμβολο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το εικονίδιο επισημαίνει προειδοποιήσεις.  Για την αποτροπή πιθανού τραυματισμού,
διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος Nikon.

Ο ήλιος δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο
κάδρο
Ο ήλιος δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο κάδρο
κατά τη φωτογράφηση θεμάτων με φωτισμό από
πίσω. Εάν εστιάσετε στο ηλιακό φως με τη μηχανή,
όταν ο ήλιος είναι μέσα ή κοντά στο κάδρο, μπορεί
να προκληθεί φωτιά.

Μην κοιτάτε τον ήλιο μέσα από το σκόπευτρο
Η παρακολούθηση του ήλιου ή άλλης ισχυρής
πηγής φωτός μέσα από το σκόπευτρο ενδέχεται να
προκαλέσει μόνιμη οφθαλμική βλάβη.

Χρήση του ρυθμιστικού διόπτρας του
σκοπεύτρου
Όταν χειρίζεστε το ρυθμιστικό διόπτρας του
σκοπεύτρου έχοντας το μάτι σας στο σκόπευτρο,
προσέξτε να μην τραυματίσετε το μάτι σας με το
δάχτυλό σας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
απενεργοποιήστε αμέσως τη μηχανή
Εάν παρατηρήσετε καπνό ή δυσάρεστη μυρωδιά
να βγαίνει από τη μηχανή ή από το μετασχηματιστή
ρεύματος (διατίθεται ξεχωριστά), αποσυνδέστε το
μετασχηματιστή και βγάλτε αμέσως την μπαταρία
προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
Η συνεχής λειτουργία μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.  Αφού αφαιρέσετε την μπαταρία,
πηγαίνετε τη μηχανή σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Nikon για έλεγχο.

Μην αποσυναρμολογείτε τη μηχανή
Εάν αγγίξετε τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.  Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας, το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί
μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.  Σε περίπτωση που
το προϊόν σπάσει ως αποτέλεσμα πτώσης ή άλλου
ατυχήματος, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και το
μετασχηματιστή ρεύματος και μετά παραδώστε το
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Nikon
για έλεγχο.

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε χώρους όπου
υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές σε
χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, καθώς
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη ή
πυρκαγιά.

Κρατάτε τη μηχανή μακριά από παιδιά
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην περνάτε το λουρί γύρω από το λαιμό
βρέφους ή παιδιού
Η τοποθέτηση του λουριού της μηχανής γύρω από
το λαιμό βρέφους ή παιδιού μπορεί να προκαλέσει
στραγγαλισμό.

Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες
Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή
ή να εκραγούν, εάν δεν τις χειριστείτε σωστά.  Όταν
χειρίζεστε τις μπαταρίες για αυτό το προϊόν,
λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

•Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες για
χρήση με αυτήν τη συσκευή.

•Μη βραχυκυκλώνετε και μην αποσυναρμολογείτε
την μπαταρία.

•Πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε
ότι το προϊόν είναι εκτός λειτουργίας.  Εάν
χρησιµοποιείτε μετασχηματιστή ρεύµατος,
βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεµένος στην πρίζα.

•Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε την μπαταρία
ανάποδα ή προς τα πίσω.

•Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες ή σε
υπερβολική θερμότητα.

•Μην εκθέτετε και μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό.
•Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του ακροδέκτη
κατά τη µεταφορά της µπαταρίας.  Μη μεταφέρετε
και μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με
μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ ή φουρκέτες
μαλλιών.

•Οι μπαταρίες συνήθως παρουσιάζουν διαρροή,
όταν αποφορτίζονται πλήρως.  Για να αποφύγετε
τυχόν βλάβη του προϊόντος, αφαιρέστε την
μπαταρία όταν αποφορτιστεί πλήρως.
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•Όταν δεν χρησιμοποιείται η μπαταρία, τοποθετήστε
το κάλυμμα των ακροδεκτών και αποθηκεύστε την
σε δροσερό και ξηρό χώρο.

•Η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί πολύ αμέσως μετά
τη χρήση ή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται συνεχώς
και για μεγάλο χρονικό διάστημα με την μπαταρία.
Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε
τη μηχανή και αφήστε την μπαταρία να κρυώσει.

•Εάν παρατηρήσετε αλλοιώσεις στην μπαταρία,
όπως παραμόρφωση ή αποχρωματισμό, διακόψτε
αμέσως τη χρήση.

Προφυλάξεις σχετικά με τον ταχυφορτιστή
•Διατηρείτε τη μηχανή στεγνή.  Η μη τήρηση αυτού
του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

•Αφαιρείτε τη σκόνη που υπάρχει επάνω ή κοντά
στα μεταλλικά μέρη του βύσματος με στεγνό πανί.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

•Μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην
πλησιάζετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια καταιγίδας
με αστραπές.  Η μη τήρηση αυτού του μέτρου
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

•Μην καταστρέφετε, τροποποιείτε, τραβάτε ή
λυγίζετε βίαια το καλώδιο τροφοδοσίας.  Μην το
τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα και μην το
εκθέτετε σε θερμότητα ή φωτιά.  Στην περίπτωση
που προκληθεί βλάβη στη μόνωση και εκτεθούν τα
καλώδια, πηγαίνετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της
Nikon για έλεγχο.  Η μη τήρηση αυτού του μέτρου
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

•Μην πιάνετε το καλώδιο ή το φορτιστή με βρεγμένα
χέρια.  Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καλώδια
Όταν συνδέετε καλώδια στις εισόδους και τις εξόδους
της μηχανής, να χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που
παρέχονται ή πωλούνται από τη Nikon για αυτόν το
σκοπό, ώστε να αποφύγετε τυχόν ασυμβατότητες.

CD-ROM
Οι δίσκοι CD-ROM που περιέχουν λογισμικό ή
οδηγίες χρήσεως δεν πρέπει να αναπαράγονται σε
συσκευές αναπαραγωγής δίσκων CD ήχου.  Η
αναπαραγωγή των CD-ROM σε μονάδα
αναπαραγωγής CD ήχου μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής ή βλάβη στη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το
φλας
Μη χρησιμοποιείτε το φλας όταν το παράθυρο του
φλας έρχεται σε επαφή με κάποιο άτομο ή
αντικείμενο.  Η μη τήρηση αυτού του μέτρου
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων ή φωτιάς.

Η χρήση του φλας κοντά στα μάτια του θέματος
μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση.
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
φωτογραφίζετε βρέφη. Στην περίπτωση αυτή, το
φλας πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο
(39in.) από το θέμα.

Αποφύγετε την επαφή με τον υγρό κρύσταλλο
Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από τα σπασμένα γυαλιά και να μην έρθει ο υγρός
κρύσταλλος της οθόνης σε επαφή με το δέρμα σας ή να μην εισχωρήσει στα μάτια ή το στόμα σας.

Σημειώσεις
•Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η
μεταγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης
δεδομένων ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα,
σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο,
οποιουδήποτε μέρους αυτών των εγχειριδίων χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon.

•Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις
προδιαγραφές υλικού και λογισμικού που
περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια οποιαδήποτε
στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

•Η Nikon δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που
μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος
αυτού.

•Παρότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, κάθε
παρατήρηση για σφάλματα ή παραλείψεις είναι
ευπρόσδεκτη και μπορεί να αποσταλεί στην
αντιπροσωπεία της Nikon της περιοχής σας (η
διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά).
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Σύμβολο για ξεχωριστή συλλογή στις χώρες της Ευρώπης
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
•Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο σημείο.  Να μην απορρίπτεται
όπως τα οικιακά απόβλητα.

•Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τις τοπικές αρχές που είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Σημείωση σχετικά με την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής
Έχετε υπόψη ότι ακόμα και η απλή κατοχή υλικού που έχει αντιγραφεί ψηφιακά ή αναπαραχθεί μέσω σαρωτή,
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή άλλης συσκευής ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο.

•Αντικείμενα των οποίων η αντιγραφή ή
αναπαραγωγή απαγορεύεται δια νόμου.
Μην αντιγράφετε ή μην αναπαράγετε χαρτονομίσματα,
κέρματα, χρεόγραφα, κυβερνητικά ομόλογα ή τοπικά
κυβερνητικά ομόλογα, ακόμα κι αν τα αντίγραφα
επισημαίνονται με την ένδειξη «Δείγμα».

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή
χαρτονομισμάτων, κερμάτων ή χρεογράφων που
κυκλοφορούν σε άλλες χώρες.

Εάν δεν έχει δοθεί προηγούμενη κυβερνητική έγκριση,
απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή μη
χρησιμοποιημένων γραμματοσήμων ή ταχυδρομικών
καρτών που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση.

Απαγορεύεται από το νόμο η αντιγραφή ή η
αναπαραγωγή σφραγίδων που έχουν εκδοθεί από την
κυβέρνηση καθώς και πιστοποιημένων εγγράφων.

•Προειδοποιήσεις για ορισμένα αντίγραφα και
αντίτυπα
Η κυβέρνηση έχει ορίσει περιορισμούς σχετικά με
αντίτυπα ή αντίγραφα χρεογράφων που εκδίδονται από
ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί πληρωμής,
επιταγές, δωροεπιταγές κ.λπ.), κάρτες απεριορίστων
διαδρομών, ομαδικά εισιτήρια ή κουπόνια, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η αναπαραγωγή
ελάχιστης ποσότητας τέτοιων αντιγράφων για τους
σκοπούς της εταιρείας.  Επίσης, μην αντιγράφετε και
μην αναπαράγετε διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από
την κυβέρνηση, άδειες που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ταυτότητες και
εισιτήρια, όπως δελτία ελευθέρας ή κουπόνια φαγητού.

•Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την πνευματική
ιδιοκτησία
Η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή καλλιτεχνικών έργων
που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, όπως βιβλία, μουσική, ζωγραφική,
ξυλογραφίες, χάρτες, σκίτσα, ταινίες και φωτογραφίες,
διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες περί
πνευματικής ιδιοκτησίας.  Μην χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν με σκοπό τη δημιουργία παράνομων
αντιγράφων ή την παραβίαση του νόμου περί
πνευματικών δικαιωμάτων.

Απόρριψη των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων
Σημειώστε ότι η διαγραφή φωτογραφιών ή το φορμάρισμα καρτών μνήμης ή άλλων συσκευών αποθήκευσης
δεδομένων δεν διαγράφει πλήρως τα αρχικά δεδομένα της φωτογραφίας.  Ορισμένες φορές είναι δυνατή η
ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων από συσκευές αποθήκευσης που έχουν απορριφθεί, χρησιμοποιώντας
λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η κακόβουλη χρήση των προσωπικών
δεδομένων των φωτογραφιών.  Η διασφάλιση του απορρήτου αυτών των δεδομένων είναι ευθύνη του χρήστη.
Πριν από την απόρριψη μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων ή τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε άλλο άτομο,
σβήστε όλα τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικό διαγραφής του εμπορίου ή φορμάρετε τη συσκευή και μετά
ξαναγεμίστε την πλήρως με φωτογραφίες οι οποίες δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (όπως, για
παράδειγμα, φωτογραφίες του ουρανού).  Επίσης, πρέπει να αντικαταστήσετε όλες τις φωτογραφίες που τυχόν
έχετε επιλέξει για προτοποθετημένη ισορροπία λευκού και για τη ρύθμιση Info display format (Διάταξη οθόνης
ενδείξεων)>Wallpaper.  Πρέπει να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή
συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.
Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα
Οι επωνυμίες Macintosh, Mac OS και QuickTime είναι σήματα κατατεθέντα της Apple. Inc. Οι επωνυμίες Microsoft,
Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.  Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association.  Το
λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα.  Οι επωνυμίες Adobe, Acrobat και Adobe Reader είναι σήματα κατατεθέντα
της Adobe Systems Inc. Η ονομασία PictBridge είναι σήμα κατατεθέν.    Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν της Nikon είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
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Ευρετήριο Ε&Α vii

Ευρετήριο Ε&Α
Βρείτε αυτό που ψάχνετε χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο «ερωτήσεις και απαντήσεις».

Γενικές ερωτήσεις

Ρυθμίσεις μηχανής

Ερώτηση Φράση-κλειδί Αρ. 
σελίδας

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μενού; Χρήση των μενού 63–64
Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για ένα μενού; Βοήθεια 3

Τι σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις; Οθόνη, σκόπευτρο 5–6, 
81–82

Τι σημαίνει αυτή η προειδοποίηση; Οθόνες και μηνύματα σφαλμάτων 111–112
Πόσες λήψεις απομένουν ακόμα με αυτήν την κάρτα; Αριθμός στάσεων που απομένουν 29, 116
Πόση ενέργεια έχει απομείνει στην μπαταρία; Επίπεδο φορτίου μπαταρίας 15
Τι σημαίνει «έκθεση» και πώς λειτουργεί; Έκθεση 39
Πώς χρησιμοποιείται το κάλυμμα προσοφθάλμιου του 
σκοπεύτρου;

Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης, 
τηλεχειριστήριο 7, 33

Ποιες προαιρετικές μονάδες φλας (Speedlight) μπορώ να 
χρησιμοποιήσω; Προαιρετικές μονάδες φλας 99

Ποιους φακούς μπορώ να χρησιμοποιήσω; Φακοί 97
Ποια βοηθητικά εξαρτήματα υπάρχουν διαθέσιμα για τη μηχανή μου; Εξαρτήματα για τη μηχανή D40 96
Ποιες κάρτες μνήμης μπορώ να χρησιμοποιήσω; Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης 102
Ποιο λογισμικό υπάρχει διαθέσιμο για τη μηχανή μου; Εξαρτήματα για τη μηχανή D40 103
Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την επισκευή ή τον 
έλεγχο της μηχανής μου; Σέρβις στη μηχανή x

Πώς καθαρίζω τη μηχανή ή τους φακούς; Καθαρισμός της μηχανής 104

Ερώτηση Φράση-κλειδί Αρ. 
σελίδας

Πώς μπορώ να εστιάσω με το σκόπευτρο; Εστίαση σκοπεύτρου 14
Πώς μπορώ να διατηρήσω την οθόνη ενεργοποιημένη;

Λειτουργία αναμονής 78Πώς μπορώ να διατηρήσω στην οθόνη τις ενδείξεις 
ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος;
Πώς ρυθμίζω το ρολόι;

Παγκόσμια ώρα 11, 83Πώς μπορώ να εφαρμόσω την αλλαγή της θερινής ώρας;
Πώς μπορώ να αλλάξω τη χρονική ζώνη όταν ταξιδεύω;
Πώς μπορώ να προσαρμόσω τη φωτεινότητα της οθόνης; Φωτεινότητα LCD 83
Πώς μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις; Επαναφορά ρυθμίσεων με δύο κουμπιά 38
Πώς μπορώ να σβήσω το φως στο μπροστινό μέρος της μηχανής; Βοηθητικός φωτισμός AF 76
Πώς μπορώ να αλλάξω την υστέρηση του χρονομέτρη 
αυτοφωτογράφησης; Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης 33

Πώς μπορώ να αλλάξω την υστέρηση τηλεχειριστηρίου; Τηλεχειριστήριο 33
Πώς μπορώ να αποτρέψω την ενεργοποίηση του βομβητή 
της μηχανής; Ήχος βομβητή 74

Πώς μπορώ να προβάλω όλα τα στοιχεία των μενού; CSM/μενού ρυθμίσεων 80
Μπορώ να εμφανίσω τα μενού σε διαφορετική γλώσσα; Γλώσσα 84
Πώς μπορώ να αποτρέψω το μηδενισμό του αριθμού 
αρχείου κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας μνήμης; Σειρά αρ. αρχείου 86Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι το ίδιο όνομα αρχείου δεν 
θα αντιστοιχιστεί σε διαφορετικές φωτογραφίες;
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Λήψη φωτογραφιών
Ερώτηση Φράση-κλειδί Αρ. 

σελίδας
Υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος για τη λήψη 
στιγμιοτύπων; Αυτόματη λειτουργία 15

Υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος για τη λήψη πιο 
δημιουργικών στιγμιοτύπων;

Λειτουργίες ψηφιακών πολυ-
προγραμμάτων

18Τι πρέπει να κάνω όταν απαγορεύεται η λήψη 
φωτογραφιών με φλας;

Αυτόματη λειτουργία (ακύρωση 
φλας)

Πώς μπορώ να εμφανίσω ένα θέμα πορτραίτου; Λειτουργία πορτραίτου
Πώς μπορώ να τραβήξω καλές λήψεις θεμάτων τοπίων; Λειτουργία τοπίου
Πώς μπορώ να τραβήξω στιγμιότυπα των παιδιών μου; Λειτουργία φωτογράφησης παιδιών

19

Πώς μπορώ να «παγώσω» ένα κινούμενο αντικείμενο; Λειτουργία σπορ
Πώς μπορώ να κάνω κοντινές λήψεις μικρών 
αντικειμένων; Λειτουργία κοντινών λήψεων

Μπορώ να συμπεριλάβω νυκτερινά φόντα στα 
πορτραίτα μου; Λειτουργία νυκτερινών πορτραίτων

Πώς θα αλλάξω τις ρυθμίσεις της μηχανής 
χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις πληροφοριών λήψης; Ενδείξεις πληροφοριών λήψης 22

Πώς μπορώ να κάνω γρήγορη λήψη πολλών 
φωτογραφιών;

Λειτουργία λήψης
32

Μπορώ να τραβήξω αυτοπορτραίτα; 33
Υπάρχει τηλεχειριστήριο για τη συγκεκριμένη μηχανή; 33
Πώς ρυθμίζω την έκθεση; Έκθεση, λειτουργίες P, S, A και M 39
Πώς μπορώ να «παγώσω» ή να θαμπώσω κινούμενα 
αντικείμενα;

Λειτουργία S (αυτόματη 
προτεραιότητα κλείστρου) 41

Πώς μπορώ να θαμπώσω λεπτομέρειες του φόντου; Λειτουργία A (αυτόματη 
προτεραιότητα διαφράγματος) 42

Μπορώ να κάνω τις εικόνες πιο φωτεινές ή πιο σκούρες; Αντιστάθμιση έκθεσης 47
Πώς μπορώ να τραβήξω μια έκθεση με μεγάλη χρονική 
διάρκεια; Εκθέσεις μακράς διαρκείας 44

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το φλας;
Φωτογράφηση με φλας, λειτουργία 
φλας 34Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης του φλας 

όταν χρειάζεται;
Πώς μπορώ να αποτρέψω την ενεργοποίηση του φλας;

Πώς μπορώ να αποτρέψω το κοκκίνισμα των ματιών; Μείωση του φαινομένου του 
κοκκινίσματος των ματιών 35

Μπορώ να τραβήξω μια λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό 
φωτισμό χωρίς φλας; Ευαισθησία ISO 37

Μπορώ να ρυθμίσω τον τρόπο εστίασης της μηχανής; Αυτόματη εστίαση 23
Πώς μπορώ να εστιάσω σε ένα κινούμενο αντικείμενο; Τρόπος εστίασης 23
Πώς μπορώ να επιλέξω το σημείο εστίασης της μηχανής; Περιοχή εστίασης 25
Μπορώ να αλλάξω τη σύνθεση μετά την εστίαση; Κλείδωμα εστίασης 26

Πώς μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα της εικόνας;

Ποιότητα και μέγεθος εικόνας 29–30

Πώς μπορώ να κάνω λήψη μεγαλύτερων φωτογραφιών;
Πώς μπορώ να έχω περισσότερες φωτογραφίες στην 
κάρτα μνήμης;
Μπορώ να τραβήξω μια λήψη φωτογραφιών μειωμένου 
μεγέθους για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
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Προβολή, Εκτύπωση και Επεξεργασία φωτογραφιών
Ερώτηση Φράση-κλειδί Αρ. 

σελίδας
Μπορώ να προβάλω φωτογραφίες στη μηχανή; Λειτουργία απεικόνισης μηχανής 50
Μπορώ να προβάλω περισσότερες πληροφορίες για τις 
φωτογραφίες; Πληροφορίες φωτογραφίας 51

Για ποιο λόγο σε ορισμένα τμήματα των φωτογραφιών μου 
εμφανίζονται φωτεινά σημεία;

Πληροφορίες φωτογραφίας, 
φωτεινά σημεία 52

Πώς μπορώ να απαλλαγώ από ανεπιθύμητες φωτογραφίες; Διαγραφή μεμονωμένων 
φωτογραφιών 54

Μπορώ να διαγράψω πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα; Διαγραφή 65
Μπορώ να μεγεθύνω φωτογραφίες για να βεβαιωθώ ότι 
είναι εστιασμένες; Zoom απεικόνισης 53

Μπορώ να προστατεύσω τις φωτογραφίες μου από κατά 
λάθος διαγραφή; Προστασία 54

Υπάρχει επιλογή αυτόματης απεικόνισης («slide show»); Slide show 67
Μπορώ να προβάλω φωτογραφίες στην τηλεόραση; Απεικόνιση στην τηλεόραση 62
Πώς μπορώ να αντιγράψω φωτογραφίες στον υπολογιστή 
μου; Σύνδεση σε υπολογιστή 55

Πώς μπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες; Εκτύπωση φωτογραφιών 57
Μπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες χωρίς υπολογιστή; Εκτύπωση μέσω θύρας USB 57
Μπορώ να εκτυπώσω την ημερομηνία στις φωτογραφίες 
μου; Χρονική σφραγίδα, DPOF 59, 61

Πώς μπορώ να έχω επαγγελματικές εκτυπώσεις; Ορισμός εκτύπωσης 61
Πώς μπορώ να εμφανίσω λεπτομέρειες σε σκιές; D-lighting 90
Μπορώ να απαλλαγώ από το φαινόμενο του κοκκινίσματος 
των ματιών;

Μείωση του φαινομένου του 
κοκκινίσματος των ματιών 91

Μπορώ να επιλέξω ένα μέρος των φωτογραφιών στη 
μηχανή; Περικοπή 91

Μπορώ να δημιουργήσω μονόχρωμο αντίγραφο μιας 
φωτογραφίας; Μονόχρωμη 92

Μπορώ να δημιουργήσω ένα αντίγραφο με διαφορετικά 
χρώματα; Εφέ φίλτρου 92

Μπορώ να δημιουργήσω ένα μικρό αντίγραφο μιας 
φωτογραφίας; Μικρή εικόνα 92

Μπορώ να κάνω επικάλυψη δύο φωτογραφιών ώστε να 
δημιουργήσω μια ενιαία φωτογραφία; Υπέρθεση εικόνων 94
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Δια βίου εκπαίδευση
Στο πλαίσιο της δέσμευσης «Δια βίου εκπαίδευση» της Nikon που αφορά τη συνεχή υποστήριξη για
προϊόντα και εκπαίδευση, υπάρχουν συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
ηλεκτρονικά στις παρακάτω τοποθεσίες:
• Για χρήστες στην Αμερική: http://www.nikonusa.com/
• Για χρήστες στην Ευρώπη και την Αφρική: http://www.europe-nikon.com/support
• Για χρήστες σε Ασία, Ωκεανία και Μέση Ανατολή: http://www.nikon-asia.com/
Να επισκέπτεστε αυτές τις τοποθεσίες για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες
προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) και γενικές συμβουλές που αφορούν
την ψηφιακή εικόνα και φωτογραφία.  Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από τον
αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας.  Για πληροφορίες επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ακόλουθη
διεύθυνση URL: http://nikonimaging.com/



Εισαγωγή 1

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη μονοοπτική reflex (SLR) ψηφιακή μηχανή Nikon D40 με
εναλλάξιμους φακούς.  Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε για να σας βοηθήσει να απολαύσετε τη
φωτογράφηση με την ψηφιακή μηχανή Nikon.  Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν
από τη χρήση και έχετέ το εύκαιρο όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Τα παρακάτω σύμβολα και συμβάσεις χρησιμοποιούνται για να βρίσκετε πιο εύκολα τις
πληροφορίες που χρειάζεστε:

Φακός
Η αυτόματη εστίαση υποστηρίζεται μόνο με φακούς AF-S και AF-I.  Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται
φακός AF-S DX Zoom Nikkor 18–55 mm f/3,5–5,6G ED II (  122) για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις
προειδοποιήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες
που πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση
της μηχανής, για να αποτραπούν πιθανές
βλάβες.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις συμβουλές,
δηλαδή τις πρόσθετες πληροφορίες που
μπορεί να σας φανούν χρήσιμες κατά τη χρήση
της μηχανής.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις σημειώσεις,
δηλαδή τις πληροφορίες που πρέπει να
διαβάσετε πριν από τη χρήση της μηχανής.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι υπάρχουν
διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σε
άλλο σημείο στο παρόν εγχειρίδιο ή στον
Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ρυθμίσεις που
μπορείτε να προσαρμόσετε από τα μενού της
μηχανής.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις ρυθμίσεις
που μπορείτε να προσαρμόσετε από το μενού
προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.
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1. Κλίμακα εστιακής απόστασης 2. Δείκτης κλίμακας εστιακής 
απόστασης

3. Δείκτης θέσης:  8

4. Πίσω κάλυμμα:  8 5. Επαφές CPU:  45 6. Διακόπτης λειτουργίας A-M: 
8, 28

7.  Δακτύλιος zoom 8. Δακτύλιος εστίασης:  28 9. Καπάκι φακού
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Εξοικείωση με τη φωτογραφική μηχανή
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα κουμπιά ελέγχου και τις οθόνες της μηχανής.
Ίσως σας φανεί χρήσιμο να σημειώσετε αυτή την ενότητα και να ανατρέχετε σε αυτήν καθώς
διαβάζετε το υπόλοιπο εγχειρίδιο.

Σώμα μηχανής

1 Δέκτης υπερύθρων.......................................33 10 Κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων ................... 99
2 Διακόπτης τροφοδοσίας .................................4 11 Πέδιλο εξαρτημάτων (για προαιρετική μονάδα 

φλας)............................................................ 993 Κουμπί λήψης...............................................17
4 Κουμπί  (αντιστάθμιση έκθεσης) ..............47 12 Κουμπί  (λειτουργία φλας) ....................... 34
5 Κουμπί  (διάφραγμα) ................................43 Κουμπί  (αντιστάθμιση φλας) ................ 48
Αντιστάθμιση φλας .......................................48 13 Υποδοχή λουριού μηχανής ............................ 7
Κουμπί  (πληροφορίες λήψης) .................22 14 Κάλυμμα επαφής ............................. 55, 58, 62

6 Κουμπί  (επαναφορά) ................................38 15 Επαφή video................................................ 62
Βοηθητικός φωτισμός AF .............................23 16 Διακόπτης επαναφοράς............................. 108

7 Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης .....33 17 Επαφή USB........................................... 55, 58
Λάμπα μείωσης του φαινομένου του 
κοκκινίσματος των ματιών ............................35

18 Κουμπί  (χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης) ................................... 33

 (ένδειξη εστιακού επιπέδου)....................28 Κουμπί  (λειτουργία) ............................... 77
8 Επιλογέας λειτουργιών ...................................4 19 Κουμπί απασφάλισης φακού ......................... 8
9 Ενσωματωμένο φλας ...................................34 20 Δείκτης θέσης φακού ..................................... 8
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* Πολυ-επιλογέας
Ο πολυ-επιλογέας χρησιμοποιείται για μετακίνηση στα μενού και απεικόνιση.

Βοήθεια
Για βοήθεια σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία ή το τρέχον στοιχείο μενού,
πιέστε το κουμπί .  Η βοήθεια εμφανίζεται στην οθόνη ενώ πιέζετε το κουμπί

. Για μετακίνηση στην οθόνη, πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή
προς τα κάτω.  Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, μπορείτε να προβάλετε
στην οθόνη βοηθητικές πληροφορίες για ένα σφάλμα ή κάποιο άλλο
πρόβλημα πιέζοντας το κουμπί .

5 Επιλογέας εντολών .....................................115
6 Υποδοχή λουριού μηχανής ............................ 7
7 Πολυ-επιλογέας *

8 Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης............. 12
9 Κουμπί  (διαγραφή)............................ 20, 54

10 Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης ............. 12
11 Κάλυμμα ακροδέκτη τροφοδοσίας για επαφή 

προαιρετικού ακροδέκτη τροφοδοσίας ...... 103
12 Ασφάλεια καλύμματος διαμερίσματος 

μπαταρίας .................................................... 10
13 Kάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας..... 10, 103
14 Υποδοχή τριπόδου
15 Οθόνη ................................................ 6, 50, 82
16 Κουμπί  (zoom απεικόνισης).................... 53

1 Κάλυμμα προσοφθάλμιου σκοπεύτρου 
DK-16 .............................................................7

Κουμπί  (ρύθμιση) ................................. 22
Κουμπί  (επαναφορά) ............................... 38

2 Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου .....................5, 14 17 Κουμπί  (εικονίδιο) ................................... 52
3 Ρυθμιστικό διόπτρας ....................................14 Κουμπί  (βοήθεια)
4  Κουμπί (AE-L/AF-L) ........................46, 77 18 Κουμπί  (μενού)........................................ 63
Κουμπί  (προστασία) ................................54 19 Κουμπί  (απεικόνιση) ......................... 20, 50

Προβολή περισσότερων 
πληροφοριών 
φωτογραφίας

Απεικόνιση (  51)

Μετακίνηση του δρομέα 
προς τα επάνω

Μενού/πληροφορίες λήψης 
(  22, 63)

Προβολή 
προηγούμενης 
φωτογραφίας

Προβολή επόμενης 
φωτογραφίας

Επιστροφή στο 
προηγούμενο μενού Εμφάνιση υπομενού

Ακύρωση

Επεξεργασία 
φωτογραφίας (  89)

Προβολή περισσότερων 
πληροφοριών 
φωτογραφίας

Ενεργοποίηση 
επιλογής

Μετακίνηση του δρομέα 
προς τα κάτω
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Πιέστε προς τα 
αριστερά

Πιέστε προς τα
πάνω

Πιέστε δεξιά

Πιέστε προς τα
κάτω
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Ο επιλογέας λειτουργιών
Η μηχανή D40 διαθέτει τις παρακάτω δώδεκα λειτουργίες λήψης:

Ο διακόπτης τροφοδοσίας
Ο διακόπτης τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της μηχανής.

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Προηγμένες λειτουργίες (Λειτουργίες έκθεσης)
Επιλέξτε αυτές τις λειτουργίες για πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων της μηχανής.
P—Αυτόματο πρόγραμμα:  40
S—Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου: 

41

A—Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος: 
 42

M—Χειροκίνητη λειτουργία:  43

Λειτουργίες λήψης στιγμιοτύπων (ψηφιακά πολυ-προγράμματα)
Η επιλογή ενός ψηφιακού πολυ-προγράμματος βελτιστοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις, ώστε
να ταιριάζουν με την επιλεγμένη σκηνή, κάνοντας έτσι τη δημιουργική φωτογράφηση τόσο
απλή όσο η περιστροφή του επιλογέα λειτουργιών.

—Αυτόματη λειτουργία:  15
—Αυτόματη (ακύρωση φλας):  18
—Πορτραίτο:  18
—Τοπίο:  18

—Παιδί:  19
—Σπορ:  19
—Κοντινές λήψεις:  19
—Νυκτερινό πορτραίτο:  19
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Η οθόνη του σκοπεύτρου

1 Άγκιστρα εστίασης 
(περιοχές εστίασης)..............14, 16, 24, 25, 26

10 Αριθμός στάσεων που απομένουν .......15, 116
Αριθμός λήψεων που απομένουν 
πριν γεμίσει η εσωτερική μνήμη της 
μηχανής ................................................32, 116

2 Ένδειξη εστίασης ...................................16, 26
3 Ένδειξη περιοχής εστίασης....14, 16, 24, 25, 26
Λειτουργία επιλογής περιοχών AF ...............24 Ένδειξη εγγραφής με προτοποθετημένη 

ισορροπία λευκού .........................................714 Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE)..............46
5 Ένδειξη ευέλικτου προγράμματος................40 Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης .........................47
6 Ταχύτητα κλείστρου ................................39–44 Τιμή αντιστάθμισης του φλας........................48
7 Διάφραγμα (αριθμός f/-) .........................39–44 Ένδειξη σύνδεσης Η/Υ .................................56

Ένδειξη λειτουργίας απομάκρυνσης σκόνης 
φωτογραφίας αναφοράς ...............................87

8 Ένδειξη αντιστάθμισης του φλας....48, 78, 101
9 Ένδειξη αντιστάθμισης της έκθεσης.............47

11 Ένδειξη ετοιμότητας φλας ............................17
12 Ένδειξη μπαταρίας .......................................15
13 Ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης .....43

Αντιστάθμιση της έκθεσης ............................47
14 Ένδειξη αυτόματου ISO..........................37, 76
15 Ένδειξη «K» (εμφανίζεται όταν η χωρητικότητα 

της μνήμης επαρκεί για
 περισσότερες από 1000 στάσεις)

16 Ένδειξη προειδοποίησης........................ 3, 111

Το σκόπευτρο
Οι χρόνοι απόκρισης και η φωτεινότητα του σκοπεύτρου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
θερμοκρασία.  Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία.

Κάρτες μνήμης μεγάλης χωρητικότητας
Όταν υπάρχει αρκετή μνήμη στην κάρτα μνήμης για την καταγραφή χιλίων ή
περισσότερων εικόνων με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ο αριθμός των στάσεων
που απομένουν θα εμφανιστεί σε χιλιάδες, στρογγυλοποιημένος προς τα
κάτω στην πλησιέστερη εκατοντάδα (π.χ., όταν υπάρχει αρκετός χώρος για
περίπου 1.160 στάσεις, η ένδειξη αριθμού στάσεων θα εμφανίζεται ως 1.1K).

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16
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Οι ενδείξεις πληροφοριών λήψης
Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις της μηχανής, πιέστε το κουμπί .  Στην οθόνη εμφανίζονται οι
παρακάτω πληροφορίες λήψης.  Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων της
μηχανής, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

Σημείωση: Η παραπάνω ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Graphic (Γραφικά) για το
στοιχείο Info display format (Διάταξη οθόνης ενδείξεων).  Για άλλες διατάξεις ενδείξεων, ανατρέξτε στη
σελίδα 81.

Οι ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος
Οι ενδείξεις αυτές παρουσιάζουν οπτικά την ταχύτητα του κλείστρου και το διάφραγμα.

1 Ένδειξη περιοχής εστίασης....14, 16, 24, 25, 26 13 Μέθοδος μέτρησης ...................................... 45
Λειτουργία επιλογής περιοχών AF ...............24 14 Λειτουργία επιλογής περιοχών AF............... 24

2 Ταχύτητα κλείστρου ................................39–44 15 Τρόπος εστίασης ......................................... 23
3 Ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης .....43 16 Λειτουργία λήψης......................................... 32
Αντιστάθμιση της έκθεσης ............................47 17 Ευαισθησία ISO........................................... 37

4 Διάφραγμα (αριθμός f/-) .........................39–44 18 Λειτουργία ισορροπίας λευκού .................... 49
5 Λειτουργία ......................................................4 19 Μέγεθος εικόνας .......................................... 30
6 Ένδειξη ταχύτητας κλείστρου 20 Ποιότητα εικόνας.......................................... 30
7 Ένδειξη διαφράγματος 21 Ένδειξη μπαταρίας ...................................... 15
8 Τιμή αντιστάθμισης του φλας........................48 22 Ένδειξη «βομβητή» ..................................... 74
9 Λειτουργία συγχρονισμού φλας ....................35 23 Ένδειξη βελτιστοποίησης εικόνας................ 68

10 Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης .........................47 24 Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO .... 37, 76
11 Ένδειξη βοήθειας ...........................................3 25 Ένδειξη χειροκίνητου ελέγχου φλας ............ 78
12 Αριθμός στάσεων που απομένουν .......15, 116 Ένδειξη αντιστάθμισης του φλας για

το προαιρετικό Speedlight ......................... 101Ένδειξη εγγραφής με προτοποθετημένη 
ισορροπία λευκού .........................................71
Ένδειξη λειτουργίας Η/Υ...............................56

Μεγάλη ταχύτητα κλείστρου, μεγάλο διάφραγμα
(μικρός αριθμός f/-)

Μικρή ταχύτητα κλείστρου, μικρό διάφραγμα
(μεγάλος αριθμός f/-)

17

16

15

14

13

12

1

3

6

7

8

5

18

19

20

22 21232425

2

4

9

11

10
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Παρεχόμενα εξαρτήματα

Το κάλυμμα προσοφθάλμιου σκοπεύτρου DK-5
Συνδέστε το κάλυμμα του προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου DK-5 για
λήψη φωτογραφιών με το χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης ( 33) ή
το τηλεχειριστήριο (  33).  Πριν να συνδέσετε το κάλυμμα DK-5 ή
άλλα εξαρτήματα του σκοπεύτρου (  102), αφαιρέστε το κάλυμμα
προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου DK-16.  Κατά την αφαίρεση του
καλύμματος κρατήστε σταθερά τη μηχανή.

Το λουρί της μηχανής
Συνδέστε το λουράκι της μηχανής όπως φαίνεται παρακάτω.

Ο ταχυφορτιστής MH-23 (  122)
Ο ταχυφορτιστής MH-23 προορίζεται για χρήση με την παρεχόμενη μπαταρία EN-EL9.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL9 (  103, 121)
Η μπαταρία EN-EL9 προορίζεται για χρήση με τη μηχανή D40.

Λάμπα φόρτισης Βύσμα μετασχηματιστή ρεύματος

Υποδοχή βύσματος μετασχηματιστή ρεύματος Βύσμα για πρίζα τοίχου (το σχήμα διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα πώλησης)

Αρνητικός ακροδέκτης

Κάλυμμα ακροδεκτών

Η χρήση επαναφορτιζόμενων
μπαταριών ιόντων λιθίου τρίτων
κατασκευαστών που δεν φέρουν την
ολογραφική σφραγίδα της Nikon που
φαίνεται παραπάνω θα μπορούσε να
επηρεάσει αρνητικά τη φυσιολογική
λειτουργία της μηχανής ή να οδηγήσει
σε υπερθέρμανση, ανάφλεξη, θραύση
ή διαρροή των μπαταριών.

Επαφή σήματος

Θετικός ακροδέκτης
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Πρώτα βήματα
Προσαρμογή φακού
Η αυτόματη εστίαση υποστηρίζεται μόνο με φακούς AF-S και AF-I.  Για να αποτραπεί η
εισχώρηση σκόνης στη μηχανή κατά την αλλαγή φακών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφαιρέστε το κάλυμμα του
σώματος.  

      Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του φακού από το φακό.

2 Διατηρώντας το δείκτη θέσης του φακού ευθυγραμμισμένο με το
δείκτη θέσης που βρίσκεται στο σώμα της φωτογραφικής
μηχανής, τοποθετήστε το φακό στη μοντούρα μπαγιονέτ της
μηχανής και περιστρέψτε τον προς την κατεύθυνση που φαίνεται
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Στην περίπτωση που ο φακός διαθέτει διακόπτη A-M ή M/A-M,
επιλέξτε A (αυτόματη εστίαση) ή M/A (αυτόματη εστίαση με
προτεραιότητα χειροκίνητου).

Αφαίρεση φακών
Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη κατά την αφαίρεση ή την
αλλαγή των φακών.  Για να αφαιρέσετε το φακό, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί απασφάλισης του φακού, ενώ περιστρέφετε το φακό
δεξιόστροφα.  Μετά την αφαίρεση του φακού, τοποθετήστε ξανά το καπάκι
του σώματος της μηχανής και το πίσω κάλυμμα του φακού.

Δακτύλιος διαφράγματος
Αν ο φακός διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος, κλειδώστε το διάφραγμα στη χαμηλότερη ρύθμιση
(μεγαλύτερος αριθμός f/-).  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φακού.
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Φόρτιση και τοποθέτηση της μπαταρίας
Η παρεχόμενη μπαταρία EN-EL9  δεν είναι φορτισμένη.  Φορτίστε την μπαταρία
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή MH-23, όπως περιγράφεται παρακάτω.

1 Φορτίστε την μπαταρία.

Η μπαταρία και ο φορτιστής
Διαβάστε και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στις σελίδες ii–iii και
106–107 του παρόντος εγχειριδίου καθώς και τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή της μπαταρίας.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C.  Κατά
τη φόρτιση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι γύρω στους 5–35°C.  Για καλύτερα
αποτελέσματα, φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 20°C.  Η χωρητικότητα
της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί, εάν η μπαταρία φορτίζεται ή χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες.

1.1Αφαιρέστε το κάλυµµα ακροδεκτών από την µπαταρία.

1.2Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο φορτιστή και
τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.

1.3 Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή.  Κατά τη φόρτιση
της μπαταρίας αναβοσβήνει η λάμπα φόρτισης.  Για να
φορτιστεί πλήρως μια αποφορτισμένη μπαταρία
απαιτούνται περίπου 90 λεπτά.

1.4Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η λάμπα φόρτισης
σταματήσει να αναβοσβήνει.  Αφαιρέστε την μπαταρία από
το φορτιστή και αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.



10 Εισαγωγή: Πρώτα βήματα

2 Τοποθέτηση της μπαταρίας.

2.1Αφού βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται
στη θέση off (απενεργοποίηση), ανοίξτε το κάλυμμα του
διαμερίσματος της μπαταρίας.

2.2 Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, όπως
φαίνεται στα δεξιά.  Κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος
μπαταρίας.

Αφαίρεση της μπαταρίας
Πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε τη μηχανή.  Όταν δεν χρησιμοποιείται η μπαταρία,
επανατοποθετήστε το κάλυμμα των ακροδεκτών, για να αποφευχθεί η μείωση της διάρκειας ζωής της.
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Βασική ρύθμιση
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μηχανή, στην οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου για επιλογή γλώσσας που φαίνεται στο βήμα 1.  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα,
για να επιλέξετε μια γλώσσα και να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.  Μέχρι να ρυθμιστεί
το ρολόι της μηχανής δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες.

Χρήση των μενού της μηχανής
Το μενού γλώσσας εμφανίζεται αυτόματα μόνο την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η μηχανή.  Για
πληροφορίες σχετικά με την κανονική λειτουργία των μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγίες μενού»
( 63).  

Ενεργοποιήστε τη μηχανή. Επιλέξτε γλώσσα.

Εμφανίστε το χάρτη παγκόσμιων χρονικών 
ζωνών.*

Επιλέξτε την τοπική χρονική ζώνη.

Στο πεδίο *UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) εμφανίζεται η χρονική διαφορά σε ώρες μεταξύ της
επιλεγμένης χρονικής ζώνης και της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας.

Εμφανίστε τις επιλογές θερινής ώρας. Επισημάνετε την επιλογή On (Ενεργοποίηση), 
όταν είναι ενεργοποιημένη η θερινή ώρα.

Εμφανίστε το μενού ημερομηνίας. Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το στοιχείο, και προς 
τα επάνω ή προς τα κάτω, για να το αλλάξετε.

Για να επαναρρυθμίσετε το ρολόι της μηχανής, να
επιλέξετε μια νέα χρονική ζώνη, να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα ή να επιλέξετε τη
σειρά εμφάνισης του έτους, του μήνα και της
ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε την επιλογή World
time (Παγκόσμια ώρα) στο μενού ρυθμίσεων (  83).

Έξοδος και μετάβαση στη λειτουργία λήψης.

1 2

3 4

5 6

7 8

9
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Τοποθέτηση καρτών μνήμης
Η μηχανή αποθηκεύει φωτογραφίες σε κάρτες μνήμης Secure Digital (SD) (διατίθενται
ξεχωριστά).  Για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στην
ενότητα «Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης» (  102).

1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

Αφαίρεση καρτών μνήμης
1. Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα πρόσβασης είναι σβηστή.

2. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής
κάρτας μνήμης.

3. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να εξαχθεί ( ).  Στη συνέχεια, μπορείτε
να την αφαιρέσετε με το χέρι ( ).

1.1Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε κάρτες μνήμης,
απενεργοποιήστε τη μηχανή και ανοίξτε το κάλυμμα
υποδοχής της κάρτας μνήμης.

1.2Ωθήστε την κάρτα μνήμης όπως φαίνεται στα δεξιά, μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της.  Η λάμπα πρόσβασης της κάρτας
μνήμης θα ανάψει για ένα περίπου δευτερόλεπτο.  Κλείστε
το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Μπροστινό τμήμα
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2 Πριν από την πρώτη χρήση οι κάρτες μνήμης θα πρέπει να φορμαριστούν.  Λάβετε υπόψη
ότι με το φορμάρισμα των καρτών μνήμης διαγράφονται μόνιμα όλες τις φωτογραφίες
καθώς και τα άλλα δεδομένα που μπορεί να περιέχουν.  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα
που θέλετε να διατηρήσετε έχουν αντιγραφεί σε άλλη συσκευή αποθήκευσης πριν να
φορμάρετε την κάρτα.

Ενεργοποιήστε τη μηχανή. Εμφανίστε τα μενού.*
* Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο μενού, πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά, για να
επισημανθεί το εικονίδιο για το τρέχον μενού.

Επισημάνετε το στοιχείο . Τοποθετήστε το δρομέα στο μενού ρυθμίσεων.

Επισημάνετε το στοιχείο Format memory card 
(Φορμάρισμα κάρτας μνήμης).

Εμφανίστε τις επιλογές.

Επισημάνετε το στοιχείο Yes (Ναι). Φορμάρετε την κάρτα.  Μην απενεργοποιείτε τη 
μηχανή και μην αφαιρείτε την κάρτα ή την 

μπαταρία μέχρι να ολοκληρωθεί το φορμάρισμα 
και να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Φορμάρισμα καρτών μνήμης
Χρησιμοποιήστε την επιλογή της μηχανής Format memory card (Φορμάρισμα κάρτας μνήμης), για να
φορμάρετε τις κάρτες μνήμης.  Η απόδοση μπορεί να μειωθεί, εάν φορμάρετε τις κάρτες σε υπολογιστή.

Ο διακόπτης προστασίας εγγραφής
Οι κάρτες SD διαθέτουν διακόπτη προστασίας εγγραφής για την αποτροπή
τυχαίας απώλειας δεδομένων.  Όταν αυτός ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
«κλειδώματος», στη μηχανή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, για να σας
προειδοποιήσει ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η διαγραφή φωτογραφιών
καθώς και το φορμάρισμα της κάρτας μνήμης.

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5 2.6

2.7 2.8

Διακόπτης προστασίας 
εγγραφής
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Ρύθμιση της εστίασης του σκοπεύτρου
Οι φωτογραφίες καδράρονται στο σκόπευτρο.  Πριν να τραβήξετε
φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του σκοπεύτρου εστιάζει με
ευκρίνεια.  Το σκόπευτρο μπορεί να εστιάσει όταν αφαιρέσετε το
κάλυμμα του φακού και μετακινήσετε το ρυθμιστικό της διόπτρας
προς τα πάνω και προς τα κάτω μέχρι τα άγκιστρα εστίασης να
εστιάσουν με ακρίβεια.  Όταν χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό της
διόπτρας με το μάτι σας στο σκόπευτρο, προσέξτε να μην
τραυματίσετε το μάτι σας με τα δάχτυλα ή τα νύχια σας.

Αυτόματη απενεργοποίηση φωτόμετρου
Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η οθόνη του σκοπεύτρου και οι ενδείξεις των πληροφοριών λήψης θα
απενεργοποιηθούν, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα (αυτόματη
απενεργοποίηση φωτόμετρου), για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.  Πιέστε το κουμπί
λήψης μέχρι τη μέση, για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη του σκοπεύτρου (  17).

Η ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση των φωτόμετρων μπορεί
να γίνει χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση 15 (Auto off timers (Χρονόμετρα αυτόματης
απενεργοποίησης),  78).

8s

Ενεργοποίηση 
φωτόμετρων

Απενεργοποίηση 
φωτόμετρων

Ενεργοποίηση 
φωτόμετρων

Άγκιστρα εστίασης
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Εκπαιδευτικός οδηγός
Φωτογράφηση και απεικόνιση

Λήψη στιγμιοτύπων (Λειτουργία )
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο λήψης φωτογραφιών στη λειτουργία  (αυτόματη), μια
αυτόματη λειτουργία «λήψης στιγμιότυπων» στην οποία οι περισσότερες ρυθμίσεις ελέγχονται
από τη μηχανή ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

1 Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση  (αυτόματη
λειτουργία).

1.1Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού και ενεργοποιήστε τη
μηχανή.  Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει η οθόνη
του σκοπεύτρου.

1.2 Εάν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, πιέστε το κουμπί  , για
να εμφανιστούν οι πληροφορίες λήψης.  Ελέγξτε την ένδειξη
φορτίου της μπαταρίας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οθόνη Σκόπευτρο Περιγραφή
— Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
— Η μπαταρία είναι μερικώς αποφορτισμένη.

Χαμηλό φορτίο μπαταρίας.  Προετοιμαστείτε 
για φόρτιση της μπαταρίας.

(αναβοσβήνει) (αναβοσβήνει)
Το κουμπί λήψης είναι απενεργοποιημένο.  
Φορτίστε την μπαταρία.

Εάν δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες λήψης, όταν είναι πατημένο το κουμπί , η
μπαταρία έχει αποφορτιστεί.  Φορτίστε την μπαταρία.

1.3Ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να
αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης εμφανίζεται στις
ενδείξεις πληροφοριών λήψης και στο σκόπευτρο.  Ελέγξτε
τον αριθμό στάσεων που απομένουν.

Εάν η μνήμη δεν επαρκεί για την αποθήκευση πρόσθετων
φωτογραφιών με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, η ένδειξη θα
αναβοσβήσει όπως φαίνεται στα δεξιά.  Δεν μπορείτε να
τραβήξετε περαιτέρω φωτογραφίες μέχρι να αντικατασταθεί
η κάρτα μνήμης ή να διαγραφούν φωτογραφίες (  20, 65).
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3 Καδράρετε τη φωτογραφία στο σκόπευτρο.

4 Εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

3.1Κρατήστε τη μηχανή με τον τρόπο που φαίνεται.

Σωστό κράτημα της μηχανής
Πιάστε τη χειρολαβή με το δεξί σας χέρι και χρησιμοποιήστε το
αριστερό σας χέρι για το χειρισμό του σώματος της μηχανής ή του
φακού.  Στηρίξτε ελαφρά τους αγκώνες στο σώμα σας για
μεγαλύτερη σταθερότητα και τοποθετήστε το ένα πόδι μισό βήμα
μπροστά από το άλλο για να κρατήσετε το πάνω μέρος του
σώματός σας σταθερό.

3.2Καδράρετε μια φωτογραφία στο σκόπευτρο με το κύριο
θέμα τοποθετημένο σε μια από τις τρεις περιοχές εστίασης.

Περιοχή εστίασης

Χρήση φακού zoom
Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο zoom, για να μεγεθύνετε ένα
αντικείμενο, ώστε να καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή του κάδρου ή
για να σμικρύνετε ένα αντικείμενο, ώστε να αυξηθεί η περιοχή που
θα εμφανίζεται στην τελική φωτογραφία (επιλέξτε μεγαλύτερες
εστιακές αποστάσεις για μεγέθυνση και μικρότερες εστιακές
αποστάσεις για σμίκρυνση).

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

4.1Πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Η μηχανή θα επιλέξει
αυτόματα την περιοχή εστίασης, η οποία περιέχει το θέμα
που βρίσκεται πιο κοντά στη μηχανή, και θα εστιάσει στο
συγκεκριμένο θέμα.  Εάν το θέμα είναι σκοτεινό, ενδέχεται
να ανάψει ο βοηθητικός φωτισμός AF, για να σας βοηθήσει
στην εστίαση, ενώ παράλληλα θα ανυψωθεί το φλας.  Η
οθόνη θα απενεργοποιηθεί.

Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία εστίασης, θα επισημανθεί η
επιλεγμένη περιοχή εστίασης, θα ακουστεί ένας
χαρακτηριστικός ήχος και θα εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης
( ) στο σκόπευτρο.  Όταν πιέζετε το κουμπί λήψης μέχρι τη
μέση, στην οθόνη του σκοπεύτρου εμφανίζεται ο αριθμός
των στάσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στην
εσωτερική μνήμη («r»,  32).
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5 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, απενεργοποιήστε τη μηχανή.

Το κουμπί λήψης
Η μηχανή διαθέτει κουμπί λήψης δύο βαθμίδων.  Όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, η μηχανή
εστιάζει και η οθόνη απενεργοποιείται.  Αν το θέμα είναι ακίνητο (ή αν έχει επιλεγεί η αυτόματη εστίαση ενός
καρέ στη λειτουργία P, S, A ή M,  23), θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και η εστίαση θα κλειδώσει.
Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα.

Εστιάστε Τραβήξτε τη 
φωτογραφία

Το ενσωματωμένο φλας
Εάν απαιτείται πρόσθετος φωτισμός για σωστή έκθεση στη λειτουργία , το
ενσωματωμένο φλας θα ανυψωθεί αυτόματα, όταν πιέσετε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση (για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του φλας, όταν ο φωτισμός
είναι ανεπαρκής, επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία  (ακύρωση φλας)).  Το
εύρος κάλυψης του φλας ποικίλλει ανάλογα με το διάφραγμα και την
ευαισθησία ISO (  117). Αφαιρείτε τα καλύμματα των φακών όταν
χρησιμοποιείτε το φλας.  Εάν απαιτείται φλας, λήψη φωτογραφιών μπορεί να
γίνει όταν εμφανιστεί η ένδειξη ετοιμότητας του φλας ( ).  Εάν δεν είναι δυνατή
η λήψη μιας φωτογραφίας και  δεν εμφανίζεται η ένδειξη ετοιμότητας του
φλας, τραβήξτε για λίγο το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης και
προσπαθήστε ξανά.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, όταν δεν χρησιμοποιείται το
φλας, μετακινήστε το στην κλειστή θέση πιέζοντάς το ελαφρά προς τα κάτω
μέχρι να κλειδώσει στη θέση της η ασφάλεια.  Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του φλας, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

4.2Πιέστε απαλά το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα, για να
απελευθερωθεί το κλείστρο και να καταγραφεί η
φωτογραφία.  Θα ανάψει η λάμπα πρόσβασης δίπλα στο
κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.  Μην εξάγετε την
κάρτα μνήμης, μην αφαιρείτε και μην αποσυνδέετε την πηγή
τροφοδοσίας, πριν να σβήσει η λάμπα και ολοκληρωθεί η
καταγραφή.
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Δημιουργική φωτογράφηση (ψηφιακά πολυ-
προγράμματα)
Εκτός από τη λειτουργία , η μηχανή D40 παρέχει επτά λειτουργιές ψηφιακών πολυ-
προγραμμάτων.  Η επιλογή ενός προγράμματος βελτιστοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις, ώστε να
ταιριάζουν με την επιλεγμένη σκηνή, κάνοντας έτσι τη δημιουργική φωτογράφηση τόσο απλή
όσο η περιστροφή του επιλογέα λειτουργιών.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες στη λειτουργία ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων:

Οι λειτουργίες ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων περιγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία Περιγραφή
Auto (flash off) 
(Αυτόματη (ακύρωση φλας)) Για φωτογραφίες στις οποίες δεν χρησιμοποιείται το φλας.

Portrait (Πορτραίτο) Για πορτραίτα.
Landscape (Τοπίο) Για φυσικά και τεχνητά τοπία.
Child (Παιδί) Για φωτογραφίες παιδιών.
Sports (Σπορ) Για κινούμενα αντικείμενα.

Close up (Κοντινές λήψεις) Για κοντινές λήψεις λουλουδιών, εντόμων και άλλων μικρών
αντικειμένων.

Night portrait 
(Νυχτερινό πορτραίτο) Για λήψη πορτραίτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών, για να επιλέξετε μια
λειτουργία ψηφιακού πολυ-προγράμματος.

2 Καδράρετε μια φωτογραφία στο σκόπευτρο, εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

 Auto (flash off) (Αυτόματη (ακύρωση φλας))
Το ενσωματωμένο φλας απενεργοποιείται.  Χρησιμοποιείται όταν
απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με φλας καθώς και για τη
φωτογράφηση βρεφών χωρίς φλας ή για την αποτύπωση φυσικού
φωτισμού σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.  Η μηχανή επιλέγει την
περιοχή εστίασης που περιλαμβάνει το πλησιέστερο θέμα. Ο βοηθητικός
φωτισμός AF θα ανάψει, για να σας βοηθήσει κατά την εστίαση όταν ο
φωτισμός είναι ανεπαρκής.

 Portrait (Πορτραίτο)
Χρησιμοποιείται για πορτραίτα με απαλούς, φυσικούς χρωματικούς
τόνους του δέρματος.  Η μηχανή επιλέγει την περιοχή εστίασης που
περιλαμβάνει το πλησιέστερο θέμα.  Εάν το θέμα βρίσκεται μακριά από το
φόντο ή χρησιμοποιείται τηλεφακός, οι λεπτομέρειες του φόντου θα γίνουν
πιο απαλές, για να δώσουν στη σύνθεση μια αίσθηση βάθους.

 Landscape (Τοπίο)
Χρησιμοποιείται για ζωντανές λήψεις τοπίων.  Η μηχανή επιλέγει την
περιοχή εστίασης που περιλαμβάνει το πλησιέστερο θέμα. Το
ενσωματωμένο φλας και ο βοηθητικός φωτισμός AF θα
απενεργοποιηθούν αυτόματα.
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Το ενσωματωμένο φλας
Εάν απαιτείται πρόσθετος φωτισμός για σωστή έκθεση στις λειτουργίες , ,  ή , το ενσωματωμένο
φλας θα ανυψωθεί αυτόματα, όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Για πληροφορίες σχετικά με την
επιλογή μιας λειτουργίας φλας (  34), ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του ενσωματωμένου φλας».

 Child (Παιδί)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για φωτογραφήσεις παιδιών.  Οι
λεπτομέρειες στα ρούχα και το φόντο αποτυπώνονται ζωντανά, ενώ
οι τόνοι του δέρματος αποδίδονται σε απαλούς, φυσικούς τόνους.  Η
μηχανή επιλέγει την περιοχή εστίασης που περιλαμβάνει το
πλησιέστερο θέμα.

 Sports (Σπορ)
Οι υψηλές ταχύτητες κλείστρου «παγώνουν» την κίνηση για
δυναμικές λήψεις σπορ, στις οποίες το κύριο θέμα ξεχωρίζει καθαρά.
Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει συνεχώς όταν πιέζετε το κουμπί
λήψης μέχρι τη μέση, παρακολουθώντας το θέμα στην κεντρική
περιοχή εστίασης.  Εάν το θέμα μετακινηθεί από την κεντρική
περιοχή εστίασης, η μηχανή θα συνεχίσει να εστιάζει με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει
από τις άλλες περιοχές εστίασης.  Μπορείτε να επιλέξετε την αρχική περιοχή εστίασης με τον
πολυ-επιλογέα.  Το ενσωματωμένο φλας και ο βοηθητικός φωτισμός AF απενεργοποιούνται
αυτόματα.

 Close up (Κοντινές λήψεις)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοντινές λήψεις λουλουδιών,
εντόμων και άλλων μικρών αντικειμένων.  Η μηχανή εστιάζει
αυτόματα στο θέμα που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή εστίασης.
Μπορούν να επιλεγούν και άλλες περιοχές εστίασης
χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα.  Συνιστάται η χρήση
τριπόδου, για να αποφευχθούν οι θαμπές φωτογραφίες.

 Night portrait (Νυκτερινό πορτραίτο)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για φυσική ισορροπία μεταξύ
του κύριου θέματος και του φόντου σε πορτραίτα που λαμβάνονται
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.  Η μηχανή επιλέγει την περιοχή
εστίασης που περιλαμβάνει το πλησιέστερο θέμα.  Συνιστάται η
χρήση τριπόδου, για να αποφευχθούν οι θαμπές φωτογραφίες.
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Βασικά στοιχεία απεικόνισης
Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αυτόματα μετά τη λήψη.  Επίσης,
εμφανίζεται η ένδειξη φορτίου μπαταρίας και ο αριθμός των στάσεων
που απομένουν.

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμία φωτογραφία, μπορείτε να
προβάλετε την πιο πρόσφατη φωτογραφία πιέζοντας το κουμπί 
(  50).

Μπορείτε να εμφανίσετε επιπλέον φωτογραφίες περιστρέφοντας
τον επιλογέα εντολών ή πιέζοντας τον πολυ-επιλογέα προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά.

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να
επισημάνετε επιλογές ή για να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες λήψης σχετικά με την
τρέχουσα φωτογραφία (  51).

Για να τερματίσετε την απεικόνιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε το κουμπί
λήψης μέχρι τη μέση.

Διαγραφή ανεπιθύμητων φωτογραφιών
Για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη
στην οθόνη, πιέστε το κουμπί .  Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο
διαλόγου επιβεβαίωσης.  Πιέστε ξανά το κουμπί  για να διαγράψετε
την εικόνα και να επιστρέψετε στη λειτουργία απεικόνισης.  Για να
τερματίσετε τη λειτουργία χωρίς να διαγράψετε τη φωτογραφία,
πιέστε το κουμπί .
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Αναφορά

Η ενότητα αυτή βασίζεται στον Εκπαιδευτικό οδηγό και καλύπτει πιο προηγμένες επιλογές
λήψης και απεικόνισης.

Σχετικά με τη φωτογράφηση (Όλες οι λειτουργίες):  22

Λειτουργίες P, S, A και M:  39

Ανατρέξτε στις Οδηγίες μενού για πληροφορίες σχετικά με άλλες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να
εκτελεστούν μόνο στις λειτουργίες P, S, A και M συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής της ευκρίνειας,
της αντίθεσης, του κορεσμού χρώματος και της χροιάς («Βελτιστοποίηση εικόνας»,  68, 69).

Σχετικά με την απεικόνιση:  50

Για άλλες επιλογές απεικόνισης, ανατρέξτε στις Οδηγίες μενού (  65–67).

Σύνδεση σε υπολογιστή, εκτυπωτή ή τηλεόραση:  55

Χρήση των ενδείξεων πληροφοριών λήψης Οι ενδείξεις πληροφοριών λήψης:  22

Λήψη κινούμενου θέματος ή χειροκίνητη εστίαση Εστίαση:  23

Ρύθμιση ποιότητας και μεγέθους εικόνας Ποιότητα και μέγεθος εικόνας:  29

Λήψη μίας φωτογραφίας κάθε φορά, σε συνεχόμενη
σειρά ή με τη χρήση του χρονομέτρη
αυτοφωτογράφησης ή του τηλεχειριστηρίου

Λειτουργία λήψης:  32

Χρήση ενσωματωμένου φλας Χρήση του ενσωματωμένου φλας:  34

Αύξηση ευαισθησίας ISO όταν ο φωτισμός δεν επαρκεί Ευαισθησία ISO:  37

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Επαναφορά ρυθμίσεων με δύο κουμπιά:  38

Επιλογή ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος από
τη μηχανή

Λειτουργία P (Αυτόματο πρόγραμμα):  40

Πάγωμα ή θάμπωμα κίνησης Λειτουργία S (Αυτόματη προτεραιότητα
κλείστρου):  41

Επιλογή θαμπώματος αντικειμένων φόντου Λειτουργία A (Αυτόματη προτεραιότητα
διαφράγματος):  42

Χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος Λειτουργία M (Χειροκίνητη λειτουργία):  43

Επιλογή τρόπου μέτρησης έκθεσης, κλειδώματος
έκθεσης, ρύθμισης έκθεσης και επιπέδου φλας από
τη μηχανή

Έκθεση:  45

Φυσικά χρώματα
Λήψη φωτογραφιών με ασυνήθιστο φωτισμό

Ισορροπία λευκού:  49

Προβολή φωτογραφιών στη μηχανή Προβολή φωτογραφιών στη μηχανή:  50

Αντιγραφή φωτογραφιών στον υπολογιστή Σύνδεση σε υπολογιστή:  55

Εκτύπωση φωτογραφιών Εκτύπωση φωτογραφιών:  57

Προβολή φωτογραφιών στην τηλεόραση Προβολή φωτογραφιών στην τηλεόραση:  62
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Σχετικά με τη φωτογράφηση 
(Όλες οι λειτουργίες)
Οι ενδείξεις πληροφοριών λήψης
Εάν πιέσετε το κουμπί  στην οθόνη θα εμφανιστούν οι πληροφορίες λήψης.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε πληροφορίες λήψης πιέζοντας το  στη
λειτουργία λήψης, πιέζοντας το  στη λειτουργία P, S ή A, πιέζοντας το /
(εκτός εάν έχει επιλεγεί η ισορροπία λευκού για την ειδική ρύθμιση 11 στη
λειτουργία ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων,  77) ή πιέζοντας το  όταν είναι
ενεργοποιημένο το φλας.  Πληροφορίες λήψης εμφανίζονται επίσης όταν αφήσετε
το κουμπί λήψης κατά την ενεργοποίηση της επιλογής On (Ενεργοποίηση) για τη
ρύθμιση Auto shooting info (Πληροφορίες αυτόματης λήψης) (  83) και
αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μηχανής.  Για να αποκρύψετε πληροφορίες
λήψης, πιέστε ξανά το κουμπί .  Η διάταξη της οθόνης εξαρτάται από την επιλογή που ενεργοποιείται για τη
ρύθμιση Info display format (Διάταξη οθόνης ενδείξεων) στο μενού ρυθμίσεων (  81).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί , για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις που εμφανίζονται στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης.

Εμφανίστε τις πληροφορίες λήψης. Η επιλεγμένη ρύθμιση επισημαίνεται.

Επισημάνετε την επιθυμητή ρύθμιση.  Οι μη
διαθέσιμες ρυθμίσεις στην τρέχουσα λειτουργία
εμφανίζονται αμυδρές και δεν μπορούν να
επιλεγούν.

Εμφανίστε τις επιλογές για τις ρυθμίσεις που επισημαίνονται. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή *

* Πιέστε το , για να επιστρέψετε στο βήμα 3 χωρίς να τροποποιήσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποιήστε την επιλογή.  Επαναλάβετε τα 
βήματα 3–6, για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις ή 
πιέστε το , για να επιστρέψετε στο βήμα 1.

Τραβήξτε φωτογραφίες.  Η οθόνη 
απενεργοποιείται όταν πιέσετε το κουμπί λήψης.

1 2

3

4 5

6 7
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Εστίαση
Η εστίαση ρυθμίζεται αυτόματα (ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Τρόπος εστίασης») ή
χειροκίνητα (  28).  Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει την περιοχή εστίασης για αυτόματη ή
χειροκίνητη εστίαση (  24, 25) ή να χρησιμοποιήσει το κλείδωμα της εστίασης για ανασύνθεση
φωτογραφιών μετά την εστίαση (  26).

Τρόπος εστίασης

Επιλέξτε τον τρόπο εστίασης της μηχανής.  Οι επιλογές AF-S και AF-C είναι διαθέσιμες μόνο
στις λειτουργίες P, S, A και M.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Ο βοηθητικός φωτισμός AF
Εάν ο φωτισμός του θέματος είναι ανεπαρκής, θα ανάψει αυτόματα ο
βοηθητικός φωτισμός AF, για να συμβάλλει στη λειτουργία αυτόματης
εστίασης, όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Ο βοηθητικός
φωτισμός AF δεν θα ανάψει στη συνεχή λειτουργία αυτόματης εστίασης ή
χειροκίνητης εστίασης, στις λειτουργίες  ή  ή εάν δεν είναι επιλεγμένη η
κεντρική περιοχή εστίασης ή εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Off
(Απενεργοποίηση) για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 9 (AF-assist
(Βοηθητικός φωτισμός AF)).  Ο φωτισμός έχει εύρος περίπου 0,5–3,0m.
Όταν χρησιμοποιείτε το φωτισμό, χρησιμοποιήστε φακό με εστιακή απόσταση 24–200mm και αφαιρέστε
το κάλυμμα του φακού.

2—Focus mode (Τρόπος εστίασης)  75)
Ο τρόπος εστίασης επιλέγεται επίσης από το μενού Custom Settings (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

Τρόπος εστίασης Περιγραφή

AF-A Λειτουργία αυτόματης εστίασης
(προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Η μηχανή επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία αυτόματης εστίασης
ενός καρέ, όταν το θέμα είναι ακίνητο ή τη συνεχή αυτόματη
εστίαση, όταν το θέμα κινείται.

AF-S Λειτουργία αυτόματης εστίασης
ενός καρέ

Για ακίνητα θέματα.  Η εστίαση κλειδώνει όταν πιέσετε το κουμπί
λήψης μέχρι τη μέση.

AF-C Συνεχής λειτουργία αυτόματης
εστίασης

Για κινούμενα αντικείμενα.  Η μηχανή εστιάζει συνεχώς όταν
πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Παρέχεται
προτεραιότητα στην απόκριση του κλείστρου, δηλαδή ορισμένες
φορές το κλείστρο το κλείστρο απελευθερώνεται πριν εμφανιστεί
η ένδειξη εστίασης ( )  στο σκόπευτρο.

MF Χειροκίνητη εστίαση Ο χρήστης εστιάζει χειροκίνητα (  28).
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Λειτουργία επιλογής περιοχών AF

Επιλέξτε τον τρόπο επιλογής της περιοχής εστίασης στη λειτουργία αυτόματης εστίασης.  Η
ρύθμιση αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

Οθόνη σκοπεύτρου
Η λειτουργία επιλογής περιοχών AF εμφανίζεται στο σκόπευτρο ως εξής:

3—AF-Area Mode (Λειτουργία επιλογής περιοχών AF) (  75)
Η λειτουργία επιλογής περιοχών AF μπορεί να επιλεγεί επίσης από το μενού Custom Settings
(Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Επιλογή Περιγραφή

Closest subject
(Πλησιέστερο
θέμα)

Η μηχανή επιλέγει αυτόματα την περιοχή εστίασης η οποία περιέχει το θέμα που
βρίσκεται πιο κοντά στη μηχανή.  Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις λειτουργίες P, S, A
και M. Επιλέγεται αυτόματα όταν ο επιλογέας λειτουργιών περιστρέφεται στη θέση

, , , ,  ή .

Dynamic area 
(Δυναμική
περιοχή)

Ο χρήστης επιλέγει χειροκίνητα την περιοχή εστίασης, αλλά εάν το θέμα
απομακρυνθεί ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα από την επιλεγμένη
περιοχή εστίασης, η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει βάσει πληροφοριών από
άλλες περιοχές εστίασης.  Χρησιμοποιείται για θέματα που κινούνται απρόβλεπτα.
Επιλέγεται αυτόματα όταν ο επιλογέας λειτουργιών περιστρέφεται στη θέση .

Single area 
(Μονή περιοχή)

Ο χρήστης επιλέγει την περιοχή εστίασης μέσω του πολυ-επιλογέα. Η
φωτογραφική μηχανή εστιάζει μόνο στο αντικείμενο που βρίσκεται στην επιλεγμένη
περιοχή εστίασης.  Χρησιμοποιείται για ακίνητα θέματα.  Επιλέγεται αυτόματα όταν
ο επιλογέας λειτουργιών περιστρέφεται στη θέση .

Πλησιέστερο θέμα Δυναμική περιοχή Μονή περιοχή
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Η D40 διαθέτει τρεις περιοχές εστίασης.  Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η μηχανή επιλέγει
αυτόματα την περιοχή εστίασης ή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής
εστίασης. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε χειροκίνητα την περιοχή εστίασης για
σύνθεση φωτογραφιών με το κύριο θέμα τοποθετημένο σε οποιαδήποτε πλευρά του κάδρου.

Επιλογή περιοχής εστίασης Χειριστήρια που χρησιμοποιούνται Πολυ-επιλογέας

1 Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η περιοχή εστίασης επιλέγεται
αυτόματα στις λειτουργίες , , , , , , P, S, A και M.  Για
να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη εστίαση σε αυτές τις
λειτουργίες, επιλέξτε Single area (Μονή περιοχή) ή Dynamic
area (Δυναμική περιοχή) για τη λειτουργία επιλογής περιοχών
AF στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης (  24).

2 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για
να επισημάνετε την περιοχή εστίασης στην οθόνη του
σκοπεύτρου ή στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης.  Η επιλεγμένη
περιοχή εστίασης επισημαίνεται ξανά όταν πιέσετε το κουμπί
λήψης μέχρι τη μέση.
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Το κλείδωμα εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της σύνθεσης μετά την
εστίαση, ώστε να είναι δυνατή η εστίαση σε ένα θέμα που δεν βρίσκεται στην περιοχή εστίασης
της τελικής σύνθεσης.  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν το σύστημα αυτόματης
εστίασης δεν μπορεί να εστιάσει (  27).  Κατά τη χρήση του κλειδώματος εστίασης (  24),
συνιστάται η ρύθμιση αυτόματης εστίασης μονής περιοχής ή δυναμικής περιοχής.

Το κουμπί λήψης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της εστίασης στη λειτουργία 
(  19), στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων (  32) ή στη συνεχή λειτουργία
αυτόματης εστίασης (  23) ή όταν έχει επιλεγεί η συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης στην
αυτόματη εστίαση (  23).  Για να κλειδώσετε την εστίαση, χρησιμοποιήστε το κουμπί AE-L/AF-
L.  Σε άλλες ρυθμίσεις, η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη μεταξύ των λήψεων, εάν το κουμπί
λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση.

Κλείδωμα εστίασης Χειριστήρια που χρησιμοποιούνται Κουμπί λήψης /AE-L/AF-L

1 Το κλείδωμα εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
οποιαδήποτε περιοχή εστίασης.  Τοποθετήστε το θέμα στην
επιλεγμένη περιοχή εστίασης (  25) και πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση για να ξεκινήσει η εστίαση.

2 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη εστίασης ( ) εμφανίζεται στο
σκόπευτρο.  Η εστίαση θα κλειδώσει αυτόματα όταν εμφανιστεί η
ένδειξη εστίασης και θα παραμείνει κλειδωμένη μέχρι να πιέσετε
το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Η εστίαση μπορεί επίσης να
κλειδώσει, πιέζοντας το κουμπί AE-L/AF-L όταν το κουμπί
λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση.  Η εστίαση θα παραμείνει
κλειδωμένη όσο είναι πατημένο το κουμπί AE-L/AF-L, ακόμα και
αν αφήσετε αργότερα το κουμπί λήψης.

3 Ανασυνθέστε τη φωτογραφία και τραβήξτε τη φωτογραφία.

12—AE-L/AF-L (  77)
Αυτή η επιλογή ελέγχει τη συμπεριφορά του κουμπιού AE-L/AF-L.
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Καλά αποτελέσματα με την αυτόματη εστίαση
Η αυτόματη εστίαση μπορεί να μη λειτουργεί σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις.  Το κουμπί λήψης μπορεί
να απενεργοποιηθεί, εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει στις συγκεκριμένες συνθήκες ή  μπορεί να
εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης ( ) και να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος, με αποτέλεσμα να
απελευθερωθεί το κλείστρο ακόμη και όταν το θέμα δεν είναι εστιασμένο. Στις περιπτώσεις αυτές,
χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση (  28) ή το κλείδωμα εστίασης (  26), για να εστιάσετε σε κάποιο
άλλο θέμα που βρίσκεται στην ίδια απόσταση και στη συνέχεια ανασυνθέστε τη φωτογραφία.

Υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου
αντίθεση ανάμεσα στο θέμα
και το φόντο (π.χ. το θέμα έχει
το ίδιο χρώμα με το φόντο).

Η περιοχή εστίασης
περιλαμβάνει αντικείμενα που
βρίσκονται σε διαφορετικές
αποστάσεις από τη μηχανή
(π.χ. το θέμα βρίσκεται μέσα
σε κλουβί).

Στο θέμα κυριαρχούν
κανονικά γεωμετρικά μοτίβα
(π.χ. μια σειρά από παράθυρα
σε έναν ουρανοξύστη).

Η περιοχή εστίασης
περιλαμβάνει περιοχές
φωτεινότητας με μεγάλη
αντίθεση (π.χ. το μισό θέμα
βρίσκεται στη σκιά).

Το θέμα εμφανίζεται μικρότερο
από την περιοχή εστίασης
(π.χ. η περιοχή εστίασης
περιέχει σε πρώτο πλάνο το
θέμα και στο φόντο κτίρια).

Το θέμα περιέχει πολλές
μικρές λεπτομέρειες (π.χ. ένα
λιβάδι με λουλούδια ή άλλα
θέματα που είναι μικρά ή δεν
διαφέρουν σε φωτεινότητα).
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Χειροκίνητη εστίαση

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή όταν η μηχανή δεν μπορεί να
εστιάσει σωστά στην αυτόματη εστίαση.  Για χειροκίνητη εστίαση,
επιλέξτε τον τρόπο χειροκίνητης εστίασης και ρυθμίστε το δακτύλιο
εστίασης του φακού μέχρι να εστιαστεί η εικόνα που εμφανίζεται στο
καθαρό ματ πεδίο του σκοπεύτρου.  Μπορείτε να τραβήξετε
φωτογραφίες οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και όταν η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη.

Όταν χρησιμοποιείτε φακό με δυνατότητα A-M, επιλέξτε M κατά τη χειροκίνητη εστίαση.  Με
φακούς που υποστηρίζουν τη λειτουργία M/A (αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα
χειροκίνητου), η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα αν μετακινήσετε το φακό στις θέσεις
M ή M/A.  Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το φακό για λεπτομέρειες.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Εάν ο φακός έχει μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο, η ένδειξη εστίασης του
σκοπεύτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε εάν είναι εστιασμένο
το τμήμα του θέματος που βρίσκεται στην επιλεγμένη περιοχή εστίασης.
Μετά την τοποθέτηση του θέματος στην ενεργή περιοχή εστίασης, πιέστε το
κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης του φακού
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης ( ). Σημειώστε ότι, αν η αυτόματη
εστίαση (  27) δεν λειτουργεί σωστά για το συγκεκριμένο θέμα, η ένδειξη
εστίασης ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το θέμα δεν είναι εστιασμένο. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα στο
σκόπευτρο είναι εστιασμένη πριν από τη λήψη. 

Θέση εστιακού επιπέδου
Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του θέματος και της μηχανής,
μετρήστε την απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου που βρίσκεται
στο σώμα της μηχανής.  Η απόσταση μεταξύ του κολάρου προσαρμογής του
φακού και του εστιακού επιπέδου είναι 46,5mm.
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Ποιότητα και μέγεθος εικόνας
Η ποιότητα και το μέγεθος εικόνας καθορίζουν το χώρο που καταλαμβάνει κάθε φωτογραφία
στην κάρτα μνήμης.  Οι εικόνες μεγάλου μεγέθους και υψηλότερης ποιότητας μπορούν να
εκτυπωθούν σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά χρειάζονται περισσότερο χώρο στη μνήμη, γεγονός
που σημαίνει ότι στην κάρτα μνήμης μπορεί να αποθηκευτεί μικρότερος αριθμός εικόνων αυτού
του τύπου.

Οι αλλαγές στην ποιότητα και το μέγεθος της εικόνας απεικονίζονται
στον αριθμό των στάσεων που απομένουν, όπως φαίνεται στις
ενδείξεις πληροφοριών λήψης και στο σκόπευτρο (  5, 6).  Στις
ενδείξεις πληροφοριών λήψης εμφανίζονται επίσης το κατά
προσέγγιση μέγιστο μέγεθος αρχείου κάθε φωτογραφίας και ο
συνολικός αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να εγγραφούν με την επιλεγμένη ρύθμιση,
παράλληλα με την ποιότητα της εικόνας ή τις επιλογές μεγέθους (  30).  Το πραγματικό
μέγεθος αρχείου και η χωρητικότητα κάρτας μνήμης μπορεί να διαφέρουν.  Τα τυπικά μεγέθη
αρχείων αναφέρονται στη σελίδα 116.

Ποιότητα και μέγεθος εικόνας Μεγάλο μέγεθος αρχείου

Υψ
ηλή

<Π
οιότητα εικόνας>Χαμηλή

JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic

Μικρό μέγεθος
αρχείου

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο

Μικρό<Μέγεθος εικόνας>Μεγάλο
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Ποιότητα εικόνας

Η μηχανή υποστηρίζει τις παρακάτω επιλογές ποιότητας εικόνας (οι τέσσερις πρώτες
παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά κατά ποιότητα εικόνας και μέγεθος αρχείου): 

Μέγεθος εικόνας

Το μέγεθος της εικόνας μετράται σε pixel.  Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Σημειώστε ότι η επιλογή που ενεργοποιείται για το μέγεθος εικόνας δεν επηρεάζει το μέγεθος
των εικόνων NEF (RAW).  Όταν οι εικόνες NEF προβάλλονται σε υπολογιστή, έχουν μέγεθος
3.008 Χ 2.000 pixel.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Επιλογή Φορμά Περιγραφή

RAW NEF
Συμπιεσμένα δεδομένα raw12 bit από τον αισθητήρα εικόνας αποθηκεύονται
απευθείας στην κάρτα μνήμης.  Χρησιμοποιείται για φωτογραφίες που
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.

FINE

JPEG

Οι εικόνες συμπιέζονται λιγότερο από τη ρύθμιση NORM, με αποτέλεσμα οι
φωτογραφίες που προκύπτουν να είναι υψηλότερης ποιότητας.  Λόγος
συμπίεσης: περίπου 1:4.

NORM
(προεπιλογή)

Η καλύτερη επιλογή για τις περισσότερες περιπτώσεις.  Λόγος συμπίεσης:
περίπου 1:8.

BASIC Μικρότερο μέγεθος αρχείου κατάλληλο για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή εμφάνιση στο Web.  Λόγος συμπίεσης: περίπου 1:16.

RAW+B NEF+JPEG Γίνεται εγγραφή δύο εικόνων: μίας εικόνας NEF (RAW) και μίας εικόνας JPEG
βασικής ποιότητας.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Μέγεθος εικόνας Μέγεθος (pixel) Μέγεθος κατά προσέγγιση με 
εκτύπωση στα 200 dpi

L (προεπιλογή) 3.008Χ2.000 38,2Χ25,4cm 
M 2.256Χ1.496 28,6Χ19,0cm 
S 1.504Χ1.000 19,1Χ12,7cm
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NEF (RAW)/RAW+B
Τα αρχεία NEF (RAW) μπορούν να προβληθούν σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό
Capture NX (διατίθεται χωριστά),  103) ή το παρεχόμενο ViewNX. Το λογισμικό ViewNX μπορεί να
εγκατασταθεί από το παρεχόμενο CD-ROM του Software Suite.  Οι φωτογραφίες NEF (RAW) δεν μπορούν
να εκτυπωθούν με τις περισσότερες υπηρεσίες εκτύπωσης ή με απευθείας σύνδεση USB.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ViewNX ή Capture NX για την εκτύπωση φωτογραφιών NEF (RAW).   Κατά
την προβολή στη μηχανή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με τη ρύθμιση RAW+B, εμφανίζονται μόνο οι
φωτογραφίες JPEG.  Κατά τη διαγραφή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με αυτή τη ρύθμιση, διαγράφονται
τόσο οι εικόνες NEF όσο και οι εικόνες JPEG.

Capture NX (  103)
Το Capture NX (διατίθεται χωριστά) εκτελεί αυτόματο έλεγχο για ενημερωμένες εκδόσεις εάν κατά την
εκκίνηση εντοπιστεί σύνδεση στο Internet.  Πριν από την προβολή αρχείων NEF (RAW) βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού.

Ονόματα αρχείων
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται ως αρχεία εικόνας με ονόματα αρχείου στη μορφή «DSC_nnnn.xxx»,
όπου nnnn είναι ένας τετραψήφιος αριθμός μεταξύ 0001 και 9999, ο οποίος αντιστοιχίζεται αυτόματα κατά
αύξουσα σειρά από τη μηχανή και xxx είναι μία από τις ακόλουθες τριψήφιες επεκτάσεις: «NEF» για
φωτογραφίες NEF (RAW) ή «JPG» για φωτογραφίες JPEG.  Η επέκταση των αρχείων που περιέχουν
δεδομένα αναφοράς της επιλογής Image Dust Off (Απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας) είναι «.NDF» (
87).  Τα αρχεία NEF και JPEG που εγγράφονται με ρύθμιση RAW+B έχουν τα ίδια ονόματα αρχείου, αλλά
διαφορετικές επεκτάσεις.  Τα μικρά αντίγραφα που δημιουργούνται με την επιλογή μικρής φωτογραφίας
του μενού επεξεργασίας ξεκινούν με «SSC_» και τελειώνουν με την επέκταση «.JPG» (π.χ.,
«SSC_0001.JPG»), ενώ οι εικόνες που εγγράφονται με τις άλλες επιλογές του μενού επεξεργασίας έχουν
ονόματα αρχείου που ξεκινούν με «CSC» (π.χ., «CSC_0001.JPG»).  Τα ονόματα των εικόνων που
εγγράφονται με ρύθμιση Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας) > Custom (Ειδική) > Color mode
(Λειτουργία χρώματος) του II (AdobeRGB) (  69) ξεκινούν με ένα χαρακτήρα υπογράμμισης (π.χ.
«_DSC0001.JPG»).

Ποιότητα εικόνας (  30)/Μέγεθος εικόνας (  30)
Η ποιότητα και το μέγεθος εικόνας μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές Image
quality (Ποιότητα εικόνας) και Image size (Μέγεθος εικόνας) στο μενού λήψης.

11— /Fn button ( /Κουμπί Fn) (  77)
Η ποιότητα και το μέγεθος εικόνας μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εντολών.
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Λειτουργία λήψης

Η λειτουργία λήψης καθορίζει τον τρόπο λήψης των φωτογραφιών από τη μηχανή: μία κάθε
φορά, σε συνεχόμενη σειρά, με χρονική υστέρηση κλείστρου ή με τηλεχειριστήριο.

11— /Fn button ( /Κουμπί Fn) (  77)
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Self-timer (Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης)
(προεπιλογή) για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 11 ( /Fn button ( /Κουμπί
Fn)), η λειτουργία του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης μπορεί επίσης να
επιλεγεί πιέζοντας το κουμπί του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Λειτουργία Περιγραφή
Μεμονωμένο καρέ
(προεπιλογή) H μηχανή τραβάει μία φωτογραφία με κάθε πάτημα του κουμπιού λήψης.

Συνεχής
(λειτουργία
διαδοχικών
λήψεων)

Η μηχανή εγγράφει φωτογραφίες έως και 2,5 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ενώ είναι
πατημένο το κουμπί λήψης (λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με
ευαισθησία ISO HI 1 υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία για
αποθορυβοποίηση, με αποτέλεσμα ο χρόνος εγγραφής να αυξάνεται κατά 1
δευτερόλεπτο περίπου ανά καρέ). Εάν ενεργοποιηθεί το φλας, μπορείτε να
τραβήξετε μόνο μία φωτογραφία. Επιλέξτε την  αυτόματη λειτουργία
(ακύρωση φλας) ( 18) ή απενεργοποιήστε το φλας ( 35) για συνεχόμενη
λήψη φωτογραφιών σε σειρά.  Οι μέγιστες ταχύτητες καρέ μπορούν να
επιτευχθούν επιλέγοντας χειροκίνητη εστίαση ( 28), περιστρέφοντας τον
επιλογέα λειτουργιών στη θέση S ή M, επιλέγοντας ταχύτητα κλείστρου
1/250s ή μεγαλύτερη ( 41, 43) και χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες
τιμές για όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

10s Χρονομέτρης
αυτοφωτογράφησης

Χρησιμοποιείται για αυτοπορτραίτα ή για μείωση του θαμπώματος που
προκαλείται από το κούνημα της μηχανής (  33).

 2s Υστέρηση
τηλεχειριστηρίου

Απαιτείται το προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3.  Χρησιμοποιείται για
αυτοπορτραίτα (  33).

Γρήγορη απόκριση
τηλεχειριστηρίου

Απαιτείται το προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3.  Χρησιμοποιείται για
μείωση του θαμπώματος που προκαλείται από το κούνημα της μηχανής (
33).

Η εσωτερική μνήμη
Η μηχανή διαθέτει εσωτερική μνήμη για προσωρινή αποθήκευση, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της
λήψης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης.  Όταν η εσωτερική μνήμη
είναι πλήρης, το κλείστρο είναι απενεργοποιημένο μέχρι να μεταφερθούν επαρκή δεδομένα στην κάρτα
μνήμης, ώστε να δημιουργεί χώρος για επιπλέον φωτογραφίες.  Στη συνεχή λειτουργία, η λήψη θα
συνεχιστεί έως και για 100 φωτογραφίες, παρόλο που η ταχύτητα των καρέ θα μειωθεί όταν γεμίσει η
εσωτερική μνήμη.  Για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να
αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη, ανατρέξτε στο Παράρτημα.
Ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν κατά
προσέγγιση στην εσωτερική μνήμη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζεται
στην οθόνη μέτρησης στάσεων στο σκόπευτρο, ενώ είναι πατημένο το κουμπί λήψης.
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Λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης και τηλεχειριστηρίου
Ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αυτοπορτραίτα.

Η λειτουργία του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης τερματίζεται, όταν ληφθεί η φωτογραφία ή
απενεργοποιηθεί η μηχανή.  Η λειτουργία ενός καρέ ή συνεχών διαδοχικών λήψεων
ενεργοποιείται αυτόματα, όταν τερματιστεί η λειτουργία του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης.

Κάλυψη του σκοπεύτρου

1 Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή σε σταθερή, επίπεδη
επιφάνεια.

2 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες λήψης:

Λειτουργία Περιγραφή

10s Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης Το κλείστρο απελευθερώνεται περίπου 10s μετά την
εστίαση της μηχανής.

 2s Υστέρηση τηλεχειριστηρίου Το κλείστρο απελευθερώνεται περίπου 2s μετά την
εστίαση της μηχανής.

Γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου Το κλείστρο απελευθερώνεται όταν η μηχανή εστιάσει.

3 Καδράρετε τη φωτογραφία.  Εάν χρησιμοποιείται τηλεχειριστήριο όταν έχει ενεργοποιηθεί
η λειτουργία αυτόματης εστίασης της μηχανής, μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση πιέζοντας
το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

4 Τραβήξτε τη φωτογραφία.
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης: Πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση για να εστιάσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το μέχρι
τέρμα, για να ενεργοποιηθεί ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης.
Η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης θα ξεκινήσει να
αναβοσβήνει και θα σταματήσει δύο δευτερόλεπτα πριν από τη
λήψη της φωτογραφίας.
Τηλεχειριστήριο: Από απόσταση 5m, στρέψτε τον πομπό του
ML-L3 προς το δέκτη υπερύθρων της μηχανής και πιέστε το κουμπί
λήψης του τηλεχειριστηρίου ML-L3.  Στη λειτουργία υστέρησης
τηλεχειριστηρίου, η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης θα
ανάψει για δύο περίπου δευτερόλεπτα πριν από την απελευθέρωση
του κλείστρου.  Στη λειτουργία γρήγορης απόκρισης
τηλεχειριστηρίου, η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης θα
ανάψει μετά την απελευθέρωση του κλείστρου.

Κατά την απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών, αφαιρέστε το κάλυμμα του
προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου και τοποθετήστε το παρεχόμενο κάλυμμα
προσοφθάλμιου DK-5 όπως φαίνεται στην εικόνα.  Με τον τρόπο αυτό, δεν
επηρεάζεται η έκθεση από το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου.

Κάλυμμα 
προσοφθάλμιου DK-5
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Χρήση του ενσωματωμένου φλας

Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες του φλας για λήψη φωτογραφιών σε
θέματα που δεν είναι καλά φωτισμένα ή που φωτίζονται από πίσω.  Οι διαθέσιμες λειτουργίες
φλας εξαρτώνται από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα λειτουργιών. Λάβετε
υπόψη ότι το  ενσωματωμένοφλας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία ,  ή .  Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση φλας για τις λειτουργίες ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων
ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο επιλογέας λειτουργιών περιστραφεί σε μια νέα ρύθμιση ή όταν
απενεργοποιηθεί η μηχανή.

Χρήση του ενσωματωμένου φλας: Λειτουργίες , , ,  και 

Χρήση του ενσωματωμένου φλας: Λειτουργίες P, S, A και M

Επαναφορά του ενσωματωμένου φλας στη θέση του
Για να εξοικονομήσετε ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται το φλας, πιέστε το απαλά προς τα
κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση της η ασφάλεια.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση , , ,  ή .

2 Επιλέξτε μια λειτουργία φλας.

3 Τραβήξτε φωτογραφίες.  Εάν δεν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση 
(απενεργοποίηση), το φλας θα ανυψωθεί όπως απαιτείται όταν
πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και θα ανάψει κατά τη
λήψη της φωτογραφίας.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στις θέσεις P, S, A ή M.

2 Πιέστε το κουμπί  για να ανυψωθεί το φλας.

3 Επιλέξτε μια λειτουργία φλας.

4 Επιλέξτε μια μέθοδο μέτρησης και ρυθμίστε την έκθεση.  

5 Τραβήξτε φωτογραφίες.  Το φλας θα ανάψει σε κάθε λήψη φωτογραφίας.  Για να αποτραπεί
η ενεργοποίηση του φλας, χαμηλώστε το φλας.
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Λειτουργία φλας
Οι διαθέσιμες λειτουργίες φλας εξαρτώνται από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει τη στιγμή εκείνη με τον
επιλογέα λειτουργιών.

* Η ένδειξη SLOW (Αργός) εμφανίζεται, όταν αφήσετε τον επιλογέα εντολών.
Οι λειτουργίες φλας περιγράφονται παρακάτω.
• AUTO (αυτόματο φλας): Όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός ή το θέμα φωτίζεται από πίσω, το φλας θα
αναπτυχθεί αυτόματα όταν πατηθεί μέχρι τη μέση το κουμπί λήψης και θα ανάψει όπως απαιτείται.

•  (μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών): Χρησιμοποιείται για πορτραίτα.  Η λάμπα του
βοηθητικού φωτισμού AF θα ανάψει πριν από το φλας, μειώνοντας το φαινόμενο του κοκκινίσματος των
ματιών. 

• SLOW (αργός συγχρονισμός): Η ταχύτητα του κλείστρου μειώνεται αυτόματα για την αποτύπωση του
φωτισμού φόντου τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, για
να συμπεριλάβετε φωτισμό φόντου σε πορτραίτα.

• REAR (συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα): Το φλας ενεργοποιείται λίγο πριν κλείσει το κλείστρο,
δημιουργώντας ένα ρεύμα φωτός πίσω από κινούμενα θέματα.  Εάν δεν εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο, το
φλας θα ανάψει αμέσως μετά το άνοιγμα του κλείστρου.
Το κουμπί 

, , , 
Αυτόματη Αυτόματος αργός συγχρονισμός

Αυτόματη
λειτουργία+
μείωση του

φαινομένου του
κοκκινίσματος των

ματιών

Αυτόματος αργός 
συγχρονισμός+ 
μείωση του 
φαινομένου του 
κοκκινίσματος των 
ματιώνOff (Απενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)

P, A S, M
Συμπληρωματικός φωτισμός φλας Συμπληρωματικός φωτισμός φλας

Μείωση του
φαινομένου

του
κοκκινίσματος
των ματιών

Πίσω- κουρτίνα+ 
αργός 
συγχρονισμός*

Αργός συγχρονισμός+
Μείωση του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών

Αργός συγχρονισμός Μείωση του φαινομένου
του κοκκινίσματος

των ματιών

Συγχρονισμός με την 
πίσω κουρτίνα

Η λειτουργία φλας μπορεί επίσης να επιλεγεί πιέζοντας το κουμπί  και
περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών.  Στις λειτουργίες P, S, A και M, πιέστε
μία φορά το κουμπί , για να ανυψωθεί το φλας και στη συνέχεια επιλέξτε μια
λειτουργία φλας πιέζοντας το κουμπί  και περιστρέφοντας τον επιλογέα
εντολών.

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (  76, 78)
Χρησιμοποιήστε την προσαρμοσμένη ρύθμιση 10 (ISO auto (Αυτόματο
ISO)), για να ρυθμίσετε την ευαισθησία για βέλτιστη απόδοση φλας.  Η
προσαρμοσμένη ρύθμιση 14 (Built-in Flash (Ενσωματωμένο φλας)) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητο έλεγχο του φλας.
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Το ενσωματωμένο φλας
Χρησιμοποιείται με φακούς CPU σε εστιακές αποστάσεις 18–300mm ή με φακούς χωρίς CPU σε εστιακές
αποστάσεις 18–200mm (  97–98).  Αφαιρέστε τα καλύμματα του φακού για να αποφευχθεί η εμφάνιση
σκιών.  Οι φακοί που εμποδίζουν το άτομο που φωτογραφίζεται να δει τη λάμπα του βοηθητικού φωτισμού
AF ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη μείωση του κοκκινίσματος των ματιών.  Το φλας έχει ελάχιστο
εύρος κάλυψης 60cm  και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτεταμένη περιοχή των φακών με
δυνατότητα macro zoom.
Εάν το φλας ανάψει στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων (  32), κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί
λήψης μπορεί να ληφθεί μόνο μία φωτογραφία.
Η λειτουργία λήψης ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για σύντομο διάστημα, ώστε να προστατευθεί το φλας
μετά από αρκετές διαδοχικές λήψεις.  Το φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, μετά από σύντομη παύση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις προαιρετικές μονάδες φλας (Speedlight), ανατρέξτε στην ενότητα
«Προαιρετικές μονάδες φλας (Speedlight)» (  99).  Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του επιπέδου
φλας (  48), ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστάθμιση φλας».

Συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα
Το φλας συνήθως ανάβει όταν ανοίγει το κλείστρο (βλέπε παρακάτω στα αριστερά «συγχρονισμός με την
μπροστινή κουρτίνα»).  Στο συγχρονισμό με την πίσω κουρτίνα, το φλας ενεργοποιείται λίγο πριν κλείσει το
κλείστρο, δημιουργώντας ένα ρεύμα φωτός πίσω από κινούμενα θέματα.

Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα Συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα
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Ευαισθησία ISO

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με μικρές ταχύτητες κλείστρου είναι συνήθως θαμπές.  Εάν η
ευαισθησία ISO υπερβεί τη βασική ρύθμιση του ισοδύναμου ISO 200, οι ίδιες εκθέσεις
μπορούν να επιτευχθούν με μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί
το θάμπωμα.  Η ευαισθησία ISO μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές μεταξύ ISO 200 και ISO 1600 σε
βήματα του 1EV. Διατίθεται επίσης ρύθμιση υψηλής ευαισθησίας HI 1 για ισοδύναμο ISO 3200
περίπου. Οι λειτουργίες  (αυτόματη) και ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων διαθέτουν επίσης
ρύθμιση Auto (Αυτόματη) που επιτρέπει στη μηχανή να αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία όταν
ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή να μειώνει την ευαισθησία όταν ο φωτισμός είναι έντονος.  Εάν
περιστρέψετε τον επιλογέα λειτουργιών από τη λειτουργία P, S, A ή M στη λειτουργία  ή
ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων, η προεπιλεγμένη ευαισθησία ISO Auto (Αυτόματη)
επαναφέρεται αυτόματα.

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Ευαισθησία
Η ευαισθησία ISO είναι το ψηφιακό ισοδύναμο της ταχύτητας του φιλμ.  Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία
ISO τόσο λιγότερος φωτισμός απαιτείται για μια έκθεση, επιτρέποντας μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου ή
μικρότερα διαφράγματα.  Όπως στα φιλμ υψηλής ταχύτητας οι φωτογραφίες είναι συνήθως «κοκκώδεις»,
οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε υψηλές τιμές ευαισθησίας ISO έχουν συνήθως κηλίδες. Οι
φωτογραφίες που λαμβάνονται με ευαισθησία ISO HI 1 υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία για
αποθορυβοποίηση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος εγγραφής. Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες που
λαμβάνονται με ευαισθησία ISO HI 1 υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία για αποθορυβοποίηση, με
αποτέλεσμα ο χρόνος εγγραφής να αυξάνεται κατά 1 δευτερόλεπτο περίπου ανά καρέ.

Ευαισθησία ISO (  73)
Η ευαισθησία ISO μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την επιλογή ISO sensitivity (Ευαισθησία
ISO) από το μενού λήψης.

10—ISO Auto (Αυτόματo ISO) (  76)
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO
στις λειτουργίες P, S, A και M.  Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση HI 1, απενεργοποιείται ο αυτόματος έλεγχος της
ευαισθησίας ISO.

11— /Fn Button ( /Κουμπί Fn) (  77)
Η ευαισθησία ISO μπορεί να ρυθμιστεί επίσης χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εντολών.
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Οι προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων της μηχανής που
αναφέρονται παρακάτω επαναφέρονται, εάν πιέσετε παρατεταμένα
τα κουμπιά  και  για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα (τα
κουμπιά επισημαίνονται με μια πράσινη κουκκίδα).  Κατά την
επαναφορά των ρυθμίσεων η οθόνη απενεργοποιείται για σύντομο
διάστημα.

Επαναφορά ρυθμίσεων με
δύο κουμπιά

Χειριστήρια που χρησιμοποιούνται:
κουμπί  + κουμπί 

Επιλογή Προεπιλογή Επιλογή Προεπιλογή
Image quality (Ποιότητα 

εικόνας) (  30) JPEG Normal Metering (Μέτρηση) (  45) Matrix

Image size (Μέγεθος 
εικόνας) (  30) Large (Μεγάλο) Flash compensation 

(Αντιστάθμιση φλας) (  48) ±0

White balance (Ισορροπία 
λευκού) (  49)* Auto (Αυτόματη) Exposure compensation 

(Αντιστάθμιση έκθεσης) 
( 47)

±0
ISO sensitivity (Ευαισθησία 

ISO) (  37)
, Digital Vari-Program 

(Ψηφιακό πολυ-πρόγραμμα) Auto (Αυτόματο) Flash mode (Λειτουργία 
φλας) (  34)

P, S, A, M 200 , , , Auto (Αυτόματο)

Shooting mode (Λειτουργία 
λήψης) (  32)

Single frame 
(Μεμονωμένο καρέ)

Auto slow sync 
(Αυτόματος αργός 
συγχρονισμός)

Focus mode (Τρόπος 
εστίασης) (  23) AF-A P, S, A, M

Fill flash 
(Συμπληρωματικός 
φωτισμός φλας)

AF-area mode (Λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF) 

( 24)

Flexible  program (Ευέλικτο 
πρόγραμμα) (  40)

Off 
(Απενεργοποίηση)

, , , , , , P, S, A, 
M

Closest subject 
(Πλησιέστερο θέμα)

Dynamic area 
(Δυναμική περιοχή)

Single area 
(Μονή περιοχή)

* Επαναφορά της βελτιστοποίησης (  70) στο 0.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Για μια λίστα των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (  113) ανατρέξτε στο Παράρτημα.
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Λειτουργίες P, S, A και M
Με τις λειτουργίες P, S, A και M είναι δυνατός ο έλεγχος διαφόρων προηγμένων ρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης (  45), της ισορροπίας λευκού και της βελτιστοποίησης
εικόνας.  Καθεμία από αυτές τις λειτουργίες παρέχει διαφορετικό βαθμό ελέγχου για την
ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα:

Λειτουργία Περιγραφή

P Αυτόματο πρόγραμμα
(  40)

Η μηχανή ρυθμίζει την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα για βέλτιστη
έκθεση.  Συνιστάται για στιγμιότυπα και άλλες καταστάσεις, στις οποίες δεν
υπάρχει αρκετός χρόνος για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της μηχανής.

S
Αυτόματη
προτεραιότητα
κλείστρου (  41)

Ο χρήστης επιλέγει την ταχύτητα κλείστρου. Για καλύτερα αποτελέσματα, η
μηχανή επιλέγει το διάφραγμα.  Χρησιμοποιείται για το πάγωμα ή το θάμπωμα
της κίνησης.

A
Αυτόματη
προτεραιότητα
διαφράγματος (  42)

Για καλύτερα αποτελέσματα, ο χρήστης επιλέγει το διάφραγμα και η μηχανή
επιλέγει την ταχύτητα κλείστρου.  Χρησιμοποιείται για το θάμπωμα του φόντου
ή για την εστίαση τόσο του φόντου όσο και του πρώτου πλάνου.

M Χειροκίνητη
λειτουργία (  43)

Ο χρήστης ελέγχει τόσο την ταχύτητα κλείστρου όσο και το διάφραγμα.
Ρυθμίστε την ταχύτητα του κλείστρου σε «bulb» ή «--» για εκθέσεις μακράς
διαρκείας.

Δακτύλιος διαφράγματος φακού
Όταν χρησιμοποιείτε φακό CPU που διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος, κλειδώστε το δακτύλιο
διαφράγματος στη χαμηλότερη ρύθμιση διαφράγματος (μεγαλύτερος αριθμός f/-).   Οι φακοί τύπου G δεν
διαθέτουν δακτύλιο διαφράγματος.
Οι φακοί χωρίς CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη λειτουργία έκθεσης M, όταν το διάφραγμα
μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το δακτύλιο διαφράγματος του φακού (στις άλλες
λειτουργίες, το κουμπί λήψης θα απενεργοποιηθεί).  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φωτόμετρο της μηχανής
καθώς και διάφορες άλλες λειτουργίες (  97).

10—ISO Auto (Αυτόματο ISO) (  76)
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για την ενεργοποίηση του αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO στις
λειτουργίες P, S, A και M.

Ταχύτητα κλείστρου και διαφράγματος
Η ίδια έκθεση μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς συνδυασμούς ταχύτητας κλείστρου και
διαφράγματος, ώστε να «παγώσετε» ή να θαμπώσετε την κίνηση και να ελέγξετε το βάθος του πεδίου.  Στην
παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα
επηρεάζουν την έκθεση.

Ταχύτητα κλείστρου Διάφραγμα

Μεγάλη ταχύτητα κλείστρου Μικρό διάφραγμα (μεγάλος αριθμός f-/)

Μικρή ταχύτητα κλείστρου Μεγάλο διάφραγμα (μικρός αριθμός f-/)
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Λειτουργία P (Αυτόματο πρόγραμμα)
Σε αυτήν τη λειτουργία, η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα
για βέλτιστη έκθεση στις περισσότερες περιπτώσεις.  Αυτή η λειτουργία συνιστάται για
στιγμιότυπα και άλλες καταστάσεις στις οποίες θέλετε να αφήσετε τη μηχανή να ρυθμίσει την
ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες στο αυτόματο πρόγραμμα:

Ευέλικτο πρόγραμμα
Στη λειτουργία P, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί συνδυασμοί ταχύτητας
κλείστρου και διαφράγματος περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών
(«ευέλικτο πρόγραμμα»).  Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών προς τα δεξιά
για μεγάλα διαφράγματα (μικροί αριθμοί f-/) και θαμπές λεπτομέρειες φόντου
ή για μεγάλες ταχύτητες κλείστρου και «πάγωμα» της κίνησης.  Περιστρέψτε
τον επιλογέα εντολών προς τα αριστερά για μικρά διαφράγματα (μεγάλοι
αριθμοί f/-) και αύξηση του βάθους πεδίου ή για μικρές ταχύτητες κλείστρου
και θάμπωμα της κίνησης.  Όλοι οι συνδυασμοί παρέχουν την ίδια έκθεση.
Όταν είναι ενεργό το ευέλικτο πρόγραμμα, στο σκόπευτρο εμφανίζεται η
ένδειξη .  Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ταχύτητας
κλείστρου και διαφράγματος, περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών μέχρι να
σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη και επιλέξτε μια άλλη λειτουργία ή
απενεργοποιήστε τη μηχανή.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση P.

2 Καδράρετε μια φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.
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Λειτουργία S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου)
Στη λειτουργία αυτόματης προτεραιότητας κλείστρου, επιλέγετε εσείς την ταχύτητα κλείστρου
για τιμές μεταξύ 30s και 1/4.000s, ενώ η μηχανή επιλέγει αυτόματα το διάφραγμα για τη βέλτιστη
έκθεση.  Χρησιμοποιήστε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για κίνηση με κινούμενα θαμπά θέματα
και υψηλές ταχύτητες για «πάγωμα» της κίνησης.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου:

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση S.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί στο
σκόπευτρο η επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου (η ταχύτητα
κλείστρου μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη πιέζοντας το
κουμπί ).

3 Καδράρετε μια φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

Ταχύτητα κλείστρου και κούνημα της μηχανής
Για να αποφευχθούν οι θαμπές φωτογραφίες που προκαλούνται από το κούνημα της μηχανής, η ταχύτητα
του κλείστρου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστροφη εστιακή απόσταση του φακού σε
δευτερόλεπτα (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται φακός με εστιακή απόσταση 300mm, επιλέξτε
ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη από 1/300s).  Κατά τη λήψη φωτογραφιών με μικρές ταχύτητες κλείστρου
συνιστάται η χρήση τριπόδου.  Για να αποφευχθεί το θάμπωμα, αυξήστε την ευαισθησία ISO (  37),
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας (  34) ή ένα προαιρετικό φλας Speedlight (  99) και
τοποθετώντας τη μηχανή σε τρίποδο ή χρησιμοποιώντας φακό απόσβεσης κραδασμών (VR).
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Λειτουργία A (Αυτόματη προτεραιότητα 
διαφράγματος)
Στη λειτουργία αυτόματης προτεραιότητας διαφράγματος, επιλέγετε εσείς το διάφραγμα
μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής του φακού, ενώ η μηχανή επιλέγει αυτόματα την
ταχύτητα κλείστρου για τη βέλτιστη έκθεση.  Τα μικρά διαφράγματα (μεγάλοι αριθμοί f/-)
αυξάνουν το βάθος πεδίου, εστιάζοντας τόσο στο κύριο θέμα όσο και στο φόντο.  Τα μεγάλα
διαφράγματα (μικροί αριθμοί f/-) απαλύνουν τις λεπτομέρειες του φόντου.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος:

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση A.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί στο
σκόπευτρο το επιθυμητό διάφραγμα (το διάφραγμα μπορεί
επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη πιέζοντας το κουμπί ).

3 Καδράρετε μια φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.
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Λειτουργία M (Χειροκίνητη λειτουργία)
Στη χειροκίνητη λειτουργία έκθεσης, ελέγχετε τόσο την ταχύτητα όσο και το διάφραγμα.  Η
ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30s έως 1/4.000s ή το κλείστρο μπορεί να
παραμείνει ανοικτό επ’ αόριστον για εκθέσεις μακράς διαρκείας ( ).  Το διάφραγμα
μπορεί να οριστεί σε τιμές μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών του φακού.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες στη χειροκίνητη λειτουργία έκθεσης:

Ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης
Εάν χρησιμοποιείται φακός CPU και η επιλεγμένη ταχύτητα κλείστρου είναι διαφορετική από τη ρύθμιση

, η ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης στο σκόπευτρο και στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης
δείχνει εάν θα υπάρξει υποέκθεση ή υπερέκθεση της φωτογραφίας με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.  Σε
περίπτωση υπέρβασης των ορίων του συστήματος φωτομέτρησης, οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή On (Ενεργοποίηση) για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 10 (ISO auto
(Αυτόματο ISO),  76), η ευαισθησία ISO προσαρμόζεται αυτόματα για να αντισταθμιστούν οι αλλαγές στο
διάφραγμα και στην ταχύτητα του κλείστρου, με αποτέλεσμα οι αλλαγές στην ταχύτητα κλείστρου και στο
διάφραγμα να μην επηρεάζουν την ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση M.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια ταχύτητα κλείστρου (βλέπε
παρακάτω εικόνα στα αριστερά).  Για να ρυθμίσετε το διάφραγμα (κάτω δεξιά),
περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών ενώ πιέζετε το κουμπί  ( ) (για να εμφανίσετε την
ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα στην οθόνη, πιέστε το κουμπί ).  Ελέγξτε την
έκθεση στις ηλεκτρονικές αναλογικές κλίμακες έκθεσης (βλέπε παρακάτω σημείωση).

3 Καδράρετε μια φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

Ένδειξη Περιγραφή

Βέλτιστη έκθεση.

Εάν η ένδειξη είναι στα δεξιά του 0, στη φωτογραφία θα υπάρχει υποέκθεση.  Η ένδειξη
στα αριστερά υποδεικνύει ότι στη φωτογραφία θα υπάρχει υποέκθεση κατά 1/3EV.
Εάν η ένδειξη είναι στα αριστερά του 0, στη φωτογραφία θα υπάρχει υπερέκθεση.  Η
ένδειξη στα αριστερά υποδεικνύει ότι στη φωτογραφία θα υπάρχει υπερέκθεση
μεγαλύτερη από 2EV.
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Εκθέσεις μακράς διαρκείας
Οι ταχύτητες κλείστρου «bulb» και «--» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογραφήσεις
κινούμενων φώτων, αστεριών, νυκτερινών τοπίων ή πυροτεχνημάτων με έκθεση μακράς
διαρκείας.  Για να αποφευχθούν οι θαμπές φωτογραφίες που προκαλούνται από το κούνημα
της μηχανής, χρησιμοποιήστε τρίποδο ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο (  33, 103).

Για να αποφευχθεί η απώλεια ισχύος πριν από την ολοκλήρωση της έκθεσης, χρησιμοποιήστε
μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή έναν προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a με
ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (  103).  Λάβετε υπόψη ότι στις εκθέσεις μακράς διαρκείας
ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος. Πριν από τη λήψη, ενεργοποιήστε την επιλογή On
(Ενεργοποίηση) για τη λειτουργία Noise reduction (Αποθορυβοποίηση) στο μενού λήψης.

Ταχύτητα 
κλείστρου

Περιγραφή

bulb Το κλείστρο παραμένει ανοιχτό όσο είναι πατημένο το κουμπί λήψης.

--

Απαιτείται προαιρετικό τηλεχειριστήριο.  Επιλέξτε τη λειτουργία M, ταχύτητα κλείστρου
«bulb» και, στη συνέχεια, τη λειτουργία υστέρησης τηλεχειριστηρίου ή γρήγορης απόκρισης
τηλεχειριστηρίου (  33).  Το κλείστρο ανοίγει όταν πιέσετε το κουμπί λήψης του
τηλεχειριστηρίου και παραμένει ανοικτό για τριάντα λεπτά ή μέχρι να πιέσετε δεύτερη φορά
το κουμπί λήψης.

35s, f/25
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Έκθεση

Μέτρηση

Η μέθοδος μέτρησης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή ρυθμίζει την έκθεση.  Οι
παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν περιστρέψετε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση P,
S, A ή M (στις υπόλοιπες λειτουργίες χρησιμοποιείται η μέτρηση matrix):

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Μέτρηση
Η λειτουργία μέτρησης είναι διαθέσιμη μόνο με φακούς CPU.  Στη μέτρηση matrix, η έκθεση ρυθμίζεται
χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα RGB 420 στοιχείων.  Χρησιμοποιήστε φακούς τύπου G ή D για
αποτελέσματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες εύρους (Μέτρηση 3D color matrix II,  97).  Με άλλους
φακούς CPU, δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες εύρους 3D (Μέτρηση color matrix II).
Οι φακοί CPU διακρίνονται από τις επαφές CPU, ενώ οι φακοί τύπου G και D από το γράμμα που υπάρχει
στον κύλινδρο του φακού.  Οι φακοί τύπου G δεν διαθέτουν δακτύλιο διαφράγματος φακού.

Επαφές CPU Δακτύλιος διαφράγματος

Φακός CPU Φακός τύπου G Φακός τύπου D
5—Metering (Μέτρηση) (  75)

Η μέτρηση μπορεί επίσης να επιλεγεί από το μενού Custom Settings (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

Μέθοδος Περιγραφή

Matrix

Συνιστάται για τις περισσότερες περιπτώσεις.  Η μηχανή μετρά μια μεγάλη
περιοχή του κάδρου και ρυθμίζει αμέσως την έκθεση σύμφωνα με την κατανομή
της φωτεινότητας, το χρώμα, την απόσταση και τη σύνθεση για φυσικά
αποτελέσματα.

Center-weighted
(Κέντρο βάρους)

Η μηχανή μετρά ολόκληρο το κάδρο αλλά αντιστοιχίζει το μεγαλύτερο βάρος
στην κεντρική περιοχή.  Χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση σε πορτραίτα.

Spot (Σημείο)

Η μηχανή μετρά την έκθεση μόνο στην ενεργή περιοχή εστίασης (εάν έχει
ενεργοποιηθεί η επιλογή Closest subject (Πλησιέστερο θέμα) για τη ρύθμιση
AF-area mode (Λειτουργία επιλογής περιοχών AF) (  24), η μηχανή θα
μετρήσει την κεντρική περιοχή εστίασης).  Το θέμα θα έχει τη σωστή έκθεση,
ακόμη και όταν το φόντο είναι πολύ πιο φωτεινό ή πολύ πιο σκοτεινό.
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Εάν το θέμα δεν βρίσκεται στην περιοχή μέτρησης όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος κέντρου
βάρους ή σημειακής μέτρησης, η έκθεση θα βασίζεται στις συνθήκες φωτισμού του φόντου και
το κύριο θέμα ενδέχεται να μην έχει τη σωστή έκθεση.  Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο
χρησιμοποιήστε το κλείδωμα αυτόματης έκθεσης.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος
Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα έκθεσης, οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν
χωρίς να μεταβληθεί η τιμή μέτρησης για την έκθεση.

Μπορείτε να επαληθεύσετε τις νέες τιμές στο σκόπευτρο και στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης.  Λάβετε
υπόψη ότι η μέθοδος μέτρησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί, όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα της
έκθεσης (οι αλλαγές στη μέτρηση πραγματοποιούνται όταν καταργηθεί το κλείδωμα).

12—AE-L/AF-L (  77)
Αυτή η επιλογή ελέγχει τη συμπεριφορά του κουμπιού AE-L/AF-L.

13—AE Lock (Κλείδωμα AE) (  77)
Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν το κουμπί λήψης κλειδώνει την έκθεση.

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης Χειριστήρια που χρησιμοποιούνται Κουμπί AE-L/AF-L

1 Επιλέξτε τη λειτουργία P, S ή A και τη μέθοδο κέντρου βάρους ή σημειακής μέτρησης (το
κλείδωμα της έκθεσης δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία M).

2 Τοποθετήστε το θέμα στην επιλεγμένη περιοχή εστίασης (όταν
χρησιμοποιείτε τη μέτρηση κέντρου βάρους, τοποθετήστε το
θέμα στην κεντρική περιοχή εστίασης).  Πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση και βεβαιωθείτε ότι στο σκόπευτρο εμφανίζεται η
ένδειξη εστίασης ( ).  Στη συνέχεια, με το κουμπί λήψης
πατημένο μέχρι τη μέση και το θέμα τοποθετημένο στην
επιλεγμένη περιοχή εστίασης, πιέστε το κουμπί AE-L/AF-L, για
να κλειδώσετε την έκθεση.

Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα έκθεσης, στο σκόπευτρο
θα εμφανιστεί η ένδειξη EL.

3 Χωρίς να αφήσετε το κουμπί AE-L/AF-L, ανασυνθέστε και
τραβήξτε τη φωτογραφία.

Λειτουργία Ρύθμιση

Αυτόματο πρόγραμμα Ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα 
(ευέλικτο πρόγραμμα,  40)

Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου Ταχύτητα κλείστρου
Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος Διάφραγμα
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Αντιστάθμιση έκθεσης

Η αντιστάθμιση έκθεσης χρησιμοποιείται για τη μεταβολή της έκθεσης κατά έως και ±5EV σε
βήματα του 1/3EV, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες να εμφανίζονται πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές.
Είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες P, S και A και είναι πιο αποτελεσματική όταν
χρησιμοποιείται με τη μέθοδο κέντρου βάρους ή σημειακής μέτρησης (  45).  Ένας πρακτικός
κανόνας είναι να επιλέγετε θετικές τιμές αντιστάθμισης, όταν το κύριο θέμα είναι πιο σκοτεινό
από το φόντο, και αρνητικές τιμές, όταν το κύριο θέμα είναι πιο φωτεινό από το φόντο.

Το κουμπί 

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Η αντιστάθμιση έκθεσης εμφανίζεται στις ενδείξεις πληροφοριών
λήψης.  Η κανονική έκθεση μπορεί να επανέλθει ρυθμίζοντας την
αντιστάθμιση έκθεσης σε ±0. Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν
επαναφέρεται όταν η φωτογραφική μηχανή είναι σβηστή.

–1EV Χωρίς αντιστάθμιση έκθεσης +2EV

Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί πιέζοντας το κουμπί 
και περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών μέχρι η επιθυμητή τιμή να
εμφανιστεί στο σκόπευτρο ή στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης (μόνο στις
λειτουργίες (P, S και A).  Η οθόνη του σκοπεύτρου φαίνεται στα δεξιά.

–0,3EV

+2,0EV
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Αντιστάθμιση φλας

Η αντιστάθμιση φλας (διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες P, S, A και M) χρησιμοποιείται για τη
μεταβολή της απόδοσης φλας από –3EV έως +1EV σε βήματα του 1/3EV, τροποποιώντας τη
φωτεινότητα του κύριου θέματος ως προς το φόντο.  Η απόδοση του φλας μπορεί να αυξηθεί
ώστε το κύριο θέμα να εμφανίζεται φωτεινότερο ή να μειωθεί για να αποφευχθεί η εμφάνιση
ανεπιθύμητων υπερφωτισμένων τμημάτων ή αντανακλάσεων.

Η αντιστάθμιση έκθεσης εμφανίζεται στις ενδείξεις πληροφοριών
λήψης.  Η κανονική απόδοση του φλας μπορεί να επανέλθει
ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση φλας σε ±0,0. Η αντιστάθμιση φλας
δεν επαναφέρεται όταν η φωτογραφική μηχανή είναι σβηστή.

Η αντιστάθμιση έκθεσης φλας είναι επίσης διαθέσιμη με τα φλας SB-
400, SB-800, SB-600 και SU-800 (  99).

Το κουμπί  ( )

8—Flash compensation (Αντιστάθμιση φλας) (  76)
Η αντιστάθμιση φλας μπορεί επίσης να επιλεγεί από το μενού Custom Settings (Προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις).

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Η αντιστάθμιση φλας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί πιέζοντας τα κουμπιά 
( ) και  και περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών μέχρι η επιθυμητή
τιμή να εμφανιστεί  στο σκόπευτρο ή στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης.  Η
οθόνη του σκοπεύτρου φαίνεται στα δεξιά.

–3,0EV

+0,7EV
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Ισορροπία λευκού

Η ισορροπία λευκού εξασφαλίζει ότι τα χρώματα δεν θα επηρεάζονται από το χρώμα της πηγής
φωτός.  Η αυτόματη ισορροπία λευκού συνιστάται για τις περισσότερες πηγές φωτός. Εάν είναι
απαραίτητο, οι υπόλοιπες τιμές μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τον τύπο της πηγής.  Οι
παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στις λειτουργίες P, S, A και M (η ρύθμιση Auto (Αυτόματη)
επιλέγεται αυτόματα στη λειτουργία ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων): 

Χειριστήρια που 
χρησιμοποιούνται

Ισορροπία λευκού (  70)
Εκτός από την επιλογή της ισορροπίας λευκού, η ρύθμιση White balance (Ισορροπία λευκού) στο μενού
λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού, τη μέτρηση της
προτοποθετημένης ισορροπίας λευκού ή την αντιγραφή μιας τιμής για την προτοποθετημένη ισορροπία
λευκού από μια υπάρχουσα φωτογραφία.

11— /Fn Button ( /Κουμπί Fn) (  77)
Η ισορροπία λευκού μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εντολών.

Επιλογή Περιγραφή

Auto (Αυτόματη) Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού.  Συνιστάται για
τις περισσότερες περιπτώσεις.

Incandescent 
(Λαμπτήρας πυρακτώσεως) Για φωτογράφηση με φωτισμό πυρακτώσεως.

Fluorescent 
(Λαμπτήρας φθορισμού) Για φωτογράφηση με φωτισμό φθορισμού.

Direct sunlight 
(Άμεσο ηλιακό φως) Για φωτογράφηση θεμάτων που φωτίζονται με άμεσο ηλιακό φως.

Flash (Φλας) Για φωτογράφηση με ενσωματωμένο φλας ή τις προαιρετικές
μονάδες φλας της Nikon.

Cloudy (Συννεφιά) Για φωτογράφηση με συννεφιά.
Shade (Σκιά) Για φωτογράφηση θεμάτων που βρίσκονται στη σκιά.
White balance preset 
(Προτοποθετημένη ισορροπία
λευκού)

Για φωτογράφηση γκρίζων ή λευκών αντικειμένων ή μιας
υπάρχουσας φωτογραφίας που χρησιμοποιείται ως αναφορά για
την ισορροπία λευκού (  70).
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Σχετικά με την απεικόνιση
Προβολή φωτογραφιών στη μηχανή
Για να προβάλετε φωτογραφίες στην οθόνη, πιέστε το κουμπί  .  Οι
φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με «κατακόρυφο» προσανατολισμό
(πορτραίτο) εμφανίζονται με κατακόρυφο προσανατολισμό, όπως
φαίνεται στα δεξιά.

Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες σε απεικόνιση
πλήρους κάδρου:

Αυτόματη περιστροφή εικόνας (  88)/Περιστροφή κατακόρυφα (  66)
Αυτές οι επιλογές ελέγχουν αν οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με «κατακόρυφο» προσανατολισμό
(πορτραίτο) περιστρέφονται αυτόματα για εμφάνιση στην οθόνη στη διάρκεια της απεικόνισης.

7—Image Review (Ανασκόπηση λήψης) (  75)
Επιλέξτε αν οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται κατά τη λήψη τους.

15—Auto Off Timers (Χρονόμετρα αυτόματης απενεργοποίησης) (  78)
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θα παραμένει ενεργοποιημένη η οθόνη πριν να απενεργοποιηθεί
αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για Χρήση Περιγραφή

Προβολή 
πρόσθετων 
φωτογραφιών

 ή 

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά ή περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών προς τα δεξιά, για να προβάλετε τις φωτογραφίες με τη
σειρά εγγραφής τους.  Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή
περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών προς τα αριστερά, για να
προβάλετε τις φωτογραφίες με την αντίστροφη σειρά.

Προβολή 
πληροφοριών
φωτογραφίας

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να
προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα φωτογραφία
( 51).

Μεγέθυνση 
φωτογραφίας  Μεγεθύνετε την τρέχουσα φωτογραφία (  53).

Διαγραφή 
φωτογραφίας Διαγράψτε την τρέχουσα φωτογραφία (  54).

Προστασία 
φωτογραφίας  ( ) Προστατεύστε την τρέχουσα φωτογραφία (  54).

Προβολή 
εικονιδίων Προβάλετε πολλές φωτογραφίες (  52).

Έξοδο και 
μετάβαση στη 

λειτουργία λήψης

Κουμπί λήψης
 ή 

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση ή το κουμπί .

Προβολή των 
μενού Προβάλετε τα μενού (  63).

Επεξεργασία 
φωτογραφίας

Δημιουργήστε επεξεργασμένα αντίγραφα της τρέχουσας
φωτογραφίας (  89).

Εμφάνιση 
πληροφοριών 

λήψης
Εμφανίστε τις πληροφορίες λήψης (  22).
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Πληροφορίες φωτογραφίας
Οι πληροφορίες φωτογραφίας εμφανίζονται με υπέρθεση στις εικόνες που προβάλλονται με
απεικόνιση πλήρους κάδρου.  Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να
μεταβείτε στις παρακάτω πληροφορίες: Πληροφορίες αρχείου ↔Δεδομένα λήψης, σελίδα
1↔Δεδομένα λήψης, σελίδα 2↔ Ιστορικό επεξεργασίας (μόνο για επεξεργασμένα
αντίγραφα)↔Τονισμένα σημεία↔Ιστόγραμμα RGB↔Πληροφορίες αρχείου.

Πληροφορίες αρχείου

Δεδομένα λήψης, σελίδα 1

Δεδομένα λήψης, σελίδα 2

Ιστορικό επεξεργασίας1

1 Κατάσταση προστασίας ... 54 5 Ποιότητα εικόνας .............. 30
2 Ένδειξη επεξεργασίας...... 89 6 Ημερομηνία εγγραφής.11, 83
3 Αριθμός καρέ/συνολικός
αριθμός εικόνων

7 Ώρα εγγραφής.............11, 83
8 Όνομα αρχείου ................. 31

4 Όνομα φακέλου................ 85 9 Μέγεθος εικόνας............... 30

1 Κατάσταση προστασίας ... 54 7 Λειτουργία .......................... 4
2 Ένδειξη επεξεργασίας...... 89 8 Αντιστάθμιση της έκθεσης 47
3 Όνομα μηχανής 9 Εστιακή απόσταση ............. 1
4 Μέτρηση .......................... 45 10 Λειτουργία φλας ......... 78, 99
5 Ταχύτητα κλείστρου.... 39–44 11 Αριθμός καρέ/συνολικός

αριθμός εικόνων6 Διάφραγμα ................. 39–44

1 Κατάσταση προστασίας ... 54 7 Αντιστάθμιση τόνου.......... 69
2 Ένδειξη επεξεργασίας...... 89 8 Ευκρίνεια.......................... 69
3 Βελτιστοποίηση εικόνας ... 68 9 Λειτουργία

χρώματος/απόχρωση....... 694 Ευαισθησία ISO1 ............. 37
5 Ισορροπία λευκού/
Βελτιστοποίηση 
ισορροπίας λευκού..... 49, 70

10 Κορεσμός ......................... 69
11 Σχόλιο εικόνας2 ................ 84
12 Αριθμός καρέ/συνολικός

αριθμός εικόνων6 Μέγεθος εικόνας/
ποιότητα εικόνας .............. 30

1.Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στην περίπτωση που έχει
τροποποιηθεί η επιλεγμένη τιμή ευαισθησίας ISO με το αυτόματο
ISO.

2.Εμφανίζονται μόνο τα πρώτα 15 γράμματα.

1 Κατάσταση προστασίας .......................................................... 54
2 Ένδειξη επεξεργασίας............................................................. 89
3 Ιστορικό επεξεργασίας: Αναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην
εικόνα με τις επιλογές του μενού επεξεργασίας (  89), ξεκινώντας
με την πιο πρόσφατη αλλαγή.

4 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός εικόνων
1.Εμφανίζεται όταν μια εικόνα έχει δημιουργηθεί με τη χρήση των
επιλογών του μενού επεξεργασίας.
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Τονισμένα σημεία

Ιστόγραμμα

Προβολή πολλών εικόνων: Απεικόνιση εικονιδίων
Για να εμφανίσετε εικόνες σε «φύλλα contact» των τεσσάρων ή εννιά
εικόνων, πιέστε το κουμπί  σε απεικόνιση πλήρους κάδρου.  Κατά
την εμφάνιση εικονιδίων, μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω
λειτουργίες:

Τα τονισμένα σημεία είναι οι πιο φωτεινές περιοχές της εικόνας.  Οι
λεπτομέρειες ενδέχεται να χαθούν (να «ξεθωριάσουν») στις περιοχές
τονισμένων σημείων με υπερέκθεση.  Χρησιμοποιήστε τα τονισμένα
σημεία ως οδηγό κατά τη ρύθμιση της έκθεσης.

1 Κατάσταση προστασίας .......................................................... 54
2 Ένδειξη επεξεργασίας............................................................. 89
3 Τονισμένα σημεία (υποδεικνύονται με ένα περίγραμμα που
αναβοσβήνει)

4 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός εικόνων

Το ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα που παρουσιάζει την κατανομή των
αποχρώσεων της εικόνας.  Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στη
φωτεινότητα των pixel, με τα σκοτεινά pixel στα αριστερά και τα
φωτεινά pixel στα δεξιά.  Ο κατακόρυφος άξονας παρουσιάζει τον
αριθμό των pixel κάθε φωτεινότητας στην εικόνα.  Λάβετε υπόψη ότι τα
ιστογράμματα της μηχανής παρέχονται μόνο για καθοδήγηση και
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε εφαρμογές
απεικόνισης.

1 Κατάσταση προστασίας ... 54 3 Αριθμός καρέ/συνολικός
αριθμός εικόνων2 Ένδειξη επεξεργασίας...... 89

4 Ιστόγραμμα
Ορισμένα ενδεικτικά ιστογράμματα φαίνονται παρακάτω:
• Εάν η φωτογραφία περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος
φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.

• Εάν η φωτογραφία είναι σκοτεινή, η κατανομή των τόνων
μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

• Εάν η φωτογραφία είναι φωτεινή, η κατανομή των τόνων
μετατοπίζεται προς τα δεξιά.

Εάν αυξηθεί η αντιστάθμιση της έκθεσης, η κατανομή των τόνων μετατοπίζεται προς τα δεξιά.  Η
κατανομή των τόνων μετατοπίζεται προς τα αριστερά, όταν μειώνεται η αντιστάθμιση της έκθεσης.  Εάν
δεν μπορείτε να δείτε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη λόγω έντονου περιβάλλοντος
φωτισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστόγραμμα, για να ελέγξετε τη συνολική έκθεση.
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Δείτε από πιο κοντά: Zoom απεικόνισης
Πιέστε το κουμπί , για να μεγεθύνετε μια φωτογραφία σε
απεικόνιση πλήρους κάδρου.  Μπορείτε να εκτελέσετε τις
παρακάτω λειτουργίες:

Για Χρήση Περιγραφή
Εμφάνιση 

περισσότερων εικόνων 
ανά σελίδα

Αυξήστε τον αριθμό των εικόνων που εμφανίζονται, από μία
(απεικόνιση πλήρους κάδρου) σε τέσσερις ή από τέσσερις σε εννιά.

Εμφάνιση λιγότερων 
εικόνων ανά σελίδα

Μειώστε τον αριθμό των εικόνων που εμφανίζονται, από εννιά σε
τέσσερις ή από τέσσερις σε μία (απεικόνιση πλήρους κάδρου).

Προβολή 
φωτογραφιών Προβάλετε τη φωτογραφία με επισήμανση σε πλήρες κάδρο.

Επισήμανση
φωτογραφιών  ή 

Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα ή τον επιλογέα εντολών, για να
επισημάνετε τις φωτογραφίες.

Διαγραφή 
φωτογραφίας Διαγράψτε τη φωτογραφία με επισήμανση (  54).

Προστασία 
φωτογραφίας  ( ) Προστατεύστε τη φωτογραφία με επισήμανση (  54).

Έξοδο και μετάβαση 
στη λειτουργία λήψης

Κουμπί λήψης
 ή 

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση ή το κουμπί .

Προβολή των μενού Προβάλετε τα μενού (  63).
Εμφάνιση 

πληροφοριών λήψης Εμφανίστε τις πληροφορίες λήψης (  22).

Για Χρήση Περιγραφή
Μεγέθυνση και 
σμίκρυνση / Πιέστε το κουμπί  για μεγέθυνση έως και

περίπου 19× (μεγάλες εικόνες), 15× (μεσαίες
εικόνες) ή 10× (μικρές εικόνες).  Πιέστε το
κουμπί  για σμίκρυνση.  Κατά τη μεγέθυνση
της φωτογραφίας, πιέστε τον πολυ-επιλογέα
προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά, για να προβάλετε
περιοχές της εικόνας που δεν είναι ορατές στην οθόνη.  Πιέστε παρατεταμένα τον
πολυ-επιλογέα, για να μετακινηθείτε γρήγορα σε άλλες περιοχές του κάδρου.
Όταν τροποποιηθεί η αναλογία zoom εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης. Η
περιοχή που φαίνεται στην οθόνη υποδεικνύεται από ένα κίτρινο περίγραμμα.

Προβολή άλλων 
περιοχών της 

εικόνας

Προβολή άλλων 
εικόνων

Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών, για να προβάλετε την ίδια περιοχή σε
άλλες εικόνες με την τρέχουσα αναλογία zoom.

Ακύρωση zoom Επιστρέψτε στην απεικόνιση πλήρους κάδρου.
Διαγραφή 

φωτογραφίας Διαγράψτε την τρέχουσα φωτογραφία (  54).

Προστασία 
φωτογραφίας  ( ) Προστατεύστε την τρέχουσα φωτογραφία (  54).

Έξοδο και 
μετάβαση στη 

λειτουργία λήψης
Κουμπί λήψης

 ή 
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη
μέση ή το κουμπί .

Προβολή των μενού Προβάλετε τα μενού (  63).
Εμφάνιση 

πληροφοριών 
λήψης

Εμφανίστε τις πληροφορίες λήψης (  22).
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Προστασία φωτογραφιών από διαγραφή
Το κουμπί  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις επιλογές πλήρους κάδρου, zoom και
απεικόνισης εικονίδιων για την προστασία των φωτογραφιών από ακούσια διαγραφή.  Τα
αρχεία με προστασία δεν μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή την
επιλογή Delete (Διαγραφή) στο μενού απεικόνισης και όταν προβάλλονται σε υπολογιστή με
λειτουργικό Windows έχουν κατάσταση DOS «μόνο για ανάγνωση».  Λάβετε υπόψη ότι τα
αρχεία με προστασία θα διαγραφούν όταν φορμάρετε την κάρτα μνήμης (  13, 81).

Πιέστε το κουμπί , για να προστατεύσετε τη φωτογραφία που
εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη σε απεικόνιση πλήρους κάδρου ή zoom
ή με επισήμανση στη λίστα εικονιδίων.  Η φωτογραφία θα
επισημανθεί με το εικονίδιο .

Για να καταργήσετε την προστασία από τη φωτογραφία ώστε να μπορεί να διαγραφεί, πιέστε το
κουμπί  κατά την προβολή της φωτογραφίας σε απεικόνιση πλήρους καρέ ή zoom ή όταν
επισημαίνεται στη λίστα μικρογραφιών.

Διαγραφή μεμονωμένων φωτογραφιών
Πιέστε το κουμπί , για να διαγράψετε τη φωτογραφία που
εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη σε απεικόνιση πλήρους κάδρου ή zoom
ή με επισήμανση στη λίστα εικονιδίων.  Θα εμφανιστεί ένα από τα
ακόλουθα παράθυρα διαλόγου. Πιέστε ξανά το κουμπί , για να
διαγράψετε τη φωτογραφία.  Πιέστε το κουμπί  για έξοδο χωρίς
διαγραφή της φωτογραφίας.

Διαγραφή (  65)
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή πολλών φωτογραφιών.
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Σύνδεση σε υπολογιστή, 
εκτυπωτή ή τηλεόραση
Σύνδεση σε υπολογιστή
Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της μηχανής σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας
το παρεχόμενο καλώδιο USB UC-E4. Όταν η μηχανή συνδεθεί, το λογισμικό Nikon Transfer
(παρέχεται) ή άλλο προαιρετικό λογισμικό της Nikon, όπως το Camera Control Pro 2 ή το
Camera Control Pro (έκδοση 1.2.0 ή νεότερη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή
φωτογραφιών στον υπολογιστή ή για τον απομακρυσμένο έλεγχο της μηχανής.

Πριν από τη σύνδεση της μηχανής
Εγκαταστήστε το λογισμικό Nikon Transfer από το παρεχόμενο CD εγκατάστασης του
Software Suite (ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για περισσότερες πληροφορίες).
Για να μη διακοπεί η μεταφορά των δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη η
μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής. Εάν δεν είστε βέβαιοι, φορτίστε την μπαταρία πριν από
τη σύνδεση της μηχανής ή χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a
με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (  103).
Πριν από τη σύνδεση της μηχανής, επιλέξτε το στοιχείο USB από το
μενού ρυθμίσεων της μηχανής και ενεργοποιήστε μια επιλογή USB,
όπως περιγράφεται παρακάτω.

* Ανατρέξτε στις τοποθεσίες Web που αναφέρονται στη σελίδα x για τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με
τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.

†Μην  επιλέξετε τη ρύθμιση MTP/PTP.  Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή MTP/PTP όταν είναι συνδεδεμένη η
μηχανή, θα εμφανιστεί ο οδηγός υλικού των Windows.  Κάντε κλικ στην επιλογή Cancel (Άκυρο) για να
τερματιστεί ο οδηγός και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την επιλογή Mass
Storage (Μαζική αποθήκευση).

Σύνδεση του καλωδίου USB

Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή* USB
Windows Vista (εκδόσεις 32-bit Home Basic/Home 

Premium/Business/Enterprise/Ultimate)
Windows XP (Home Edition/Professional)

Επιλέξτε MTP/PTP ή
Mass Storage (Μαζική 

αποθήκευση)
Mac OS X, έκδοση 10.3.9 ή 10.4.10

Windows 2000 Professional Επιλέξτε Mass Storage 
(Μαζική αποθήκευση)†

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και περιμένετε να ξεκινήσει.

2 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.

3 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB όπως φαίνεται.  Μην ασκείτε δύναμη και μην
επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τις επαφές υπό γωνία.  Συνδέστε τη μηχανή απευθείας στον
υπολογιστή: μην συνδέσετε το καλώδιο μέσω διανομέα USB ή πληκτρολογίου.
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Κατά τη μεταφορά
Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Camera Control Pro 2 και Camera Control Pro
Το λογισμικό Camera Control Pro, έκδοσης 1.2.0 ή νεότερης, ή το Camera Control Pro 2 (και τα δύο
διατίθενται χωριστά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό της μηχανής από υπολογιστή (  103).
Πριν να συνδέσετε τη μηχανή, ορίστε την επιλογή USB της μηχανής (  84) σε MTP/PTP.  Κατά την
εκτέλεση του Camera Control Pro, στο σκόπευτρο και στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης εμφανίζεται η
ένδειξη «PC».
Το Camera Control Pro ελέγχει αυτόματα για ενημερωμένες εκδόσεις εάν κατά την εκκίνηση εντοπιστεί
σύνδεση στο Internet.  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού.

4 Ενεργοποιήστε τη μηχανή.  Ο υπολογιστής θα εντοπίσει
αυτόματα τη μηχανή και θα εμφανιστεί το παράθυρο Nikon
Transfer (Μεταφορά).  Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο Mass
Storage (Μαζική αποθήκευση) για τη ρύθμιση USB, στην οθόνη
και στο σκόπευτρο θα εμφανιστούν οι ενδείξεις που φαίνονται
στα δεξιά (εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο MTP/PTP, εμφανίζονται οι
κανονικές ενδείξεις λήψης).

5 Μεταφέρετε φωτογραφίες στον υπολογιστή, όπως περιγράφεται στην ηλεκτρονική
βοήθεια του Nikon Transfer. Για να εμφανίσετε την ηλεκτρονική βοήθεια, ενεργοποιήστε το
λογισμικό Nikon Transfer και επιλέξτε το στοιχείο Nikon Transfer help (Βοήθεια Nikon
Transfer) από το μενού Help (Βοήθεια) του Nikon Transfer.

6 Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο MTP/PTP για τη ρύθμιση USB, η μηχανή μπορεί να
απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί το καλώδιο USB μετά την ολοκλήρωση της
μεταφοράς.  Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), η μηχανή
πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί από το σύστημα, σύμφωνα με τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω.

Windows Vista/Windows XP
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Safely Remove Hardware» (Ασφαλής
κατάργηση υλικού) στη γραμμή εργασιών ( ) και επιλέξτε το
στοιχείο Safely remove USB Mass Storage Device (Ασφαλής
κατάργηση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB).

Windows 2000 Professional
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Unplug or Eject Hardware»
(Αποσύνδεση ή αφαίρεση συσκευών υλικού) στη γραμμή
εργασιών ( ) και επιλέξτε Stop USB Mass Storage Device
(Τερματισμός συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB).

Mac OS X
Σύρετε το εικονίδιο της μηχανής («NIKON D40») στο εικονίδιο
Trash (Απορρίμματα). Λάβετε υπόψη ότι το λογισμικό Nikon
Transfer θα καταργήσει αυτόματα τη μηχανή από το σύστημα,
όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά.
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Εκτύπωση φωτογραφιών
Οι φωτογραφίες μπορούν να εκτυπωθούν με μια από τις παρακάτω μεθόδους:
• Συνδέστε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή και εκτυπώστε τις φωτογραφίες JPEG απευθείας από
τη μηχανή (βλέπε παρακάτω).

• Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της μηχανής σε έναν εκτυπωτή που διαθέτει υποδοχή κάρτας
μνήμης (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή).  Στην περίπτωση που ο
εκτυπωτής υποστηρίζει το πρότυπο DPOF (  117), οι φωτογραφίες για εκτύπωση μπορούν
να επιλεγούν με τη ρύθμιση Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) (  61).

• Μεταφέρετε την κάρτα μνήμης της μηχανής σε έναν προγραμματιστή ή σε ένα κέντρο
ψηφιακής εκτύπωσης.  Στην περίπτωση που το κέντρο υποστηρίζει το πρότυπο DPOF (
117), οι φωτογραφίες για εκτύπωση μπορούν να επιλεγούν με τη ρύθμιση Print set (DPOF)
(Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) (  61).

• Μεταφέρετε τις φωτογραφίες (  55) και εκτυπώστε τις από έναν υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας το λογισμικό ViewNX (παρέχεται) ή Capture NX (διατίθεται χωριστά, 
103). Σημειώστε ότι αυτή είναι η μοναδική διαθέσιμη μέθοδος εκτύπωσης εικόνων RAW
(NEF).

Εκτύπωση μέσω απευθείας σύνδεσης USB
Οι φωτογραφίες JPEG μπορούν να εκτυπωθούν απευθείας από μια μηχανή όταν είναι
συνδεδεμένη σε εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge (  117).  Κατά τη λήψη φωτογραφιών για
εκτύπωση μέσω απευθείας σύνδεσης USB στις λειτουργίες P, S, A και M, επιλέξτε τα στοιχεία Ia
(sRGB) ή IIIa (sRGB) για την επιλογή Custom (Ειδική)>Color mode (Λειτουργία χρώματος)
στο μενού Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας) (  68).

Λήψη φωτογραφιών

Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση χρησιμοποιώντας το 
Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) (  61)

Επιλογή του στοιχείου MTP/PTP της μηχανής από το μενού USB και σύνδεση της μηχανής στον 
εκτυπωτή (  58)

Εκτύπωση μίας φωτογραφίας 
κάθε φορά ( 59)

Εκτύπωση πολλών 
φωτογραφιών (  60)

Δημιουργία εκτυπώσεων 
ευρετηρίου (  60)

Αποσύνδεση καλωδίου USB

Εκτύπωση μέσω απευθείας σύνδεσης USB
Εάν παρουσιαστεί σφάλμα στη διάρκεια της εκτύπωσης, στη μηχανή θα
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στα δεξιά.  Ελέγξτε τον
εκτυπωτή και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για
να επισημάνετε την επιλογή Continue (Συνέχεια). Στη συνέχεια, πιέστε το
κουμπί OK, για να συνεχίσετε την εκτύπωση.  Επιλέξτε Cancel  (Άκυρο) για
να τερματίσετε τη λειτουργία χωρίς εκτύπωση των υπόλοιπων σελίδων.
 Οι φωτογραφίες RAW (NEF) δεν μπορούν να εκτυπωθούν μέσω απευθείας σύνδεσης USB.  Εμφανίζονται
στο μενού Print Select (Εκτύπωση επιλεγμένων) (  60), αλλά δεν μπορούν να επιλεγούν για εκτύπωση.
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Σύνδεση του εκτυπωτή
Πριν από την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της μηχανής είναι πλήρως φορτισμένη.
Εάν δεν είστε βέβαιοι, φορτίστε την μπαταρία ή χρησιμοποιήστε μετασχηματιστή ρεύματος 
EH-5a με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (διατίθεται ξεχωριστά,  103).

1 Ρυθμίστε την επιλογή της μηχανής USB σε MTP/PTP (  84).

2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

3 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.

4 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB όπως φαίνεται.  Μην ασκείτε δύναμη και μην
επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τις επαφές υπό γωνία.

5 Ενεργοποιήστε τη μηχανή.  Εμφανίζεται μια οθόνη υποδοχής και
στη συνέχεια η οθόνη απεικόνισης του PictBridge.  Μεταβείτε
στις ενότητες «Εκτύπωση μίας φωτογραφίας κάθε φορά» (  59)
ή «Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών» (  60).

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να προβάλετε πρόσθετες
φωτογραφίες ή πιέστε το κουμπί , για να μεγεθύνετε την τρέχουσα φωτογραφία (  53).
Για να προβάλετε έξι φωτογραφίες ταυτόχρονα, πιέστε το κουμπί .  Χρησιμοποιήστε τον
πολυ-επιλογέα, για να επισημάνετε φωτογραφίες ή πιέστε το κουμπί , για να εμφανίσετε
τη φωτογραφία με επισήμανση σε πλήρες κάδρο.
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Εκτύπωση μίας φωτογραφίας κάθε φορά
Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία από την
οθόνη απεικόνισης του PictBridge, πιέστε το κουμπί OK.  Θα εμφανιστεί
το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα
επάνω ή προς τα κάτω, για να επισημάνετε μια επιλογή και στη συνέχεια
πιέστε τον προς τα δεξιά, για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

Για να ξεκινήσετε την εκτύπωση, επισημάνετε την επιλογή Start printing (Έναρξη εκτύπωσης)
και πιέστε το κουμπί OK.  Η εκτύπωση μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το
κουμπί OK όταν η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.  Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, θα
εμφανιστεί η οθόνη απεικόνισης PictBridge.

Επιλογή Περιγραφή

Page size 
(Μέγεθος σελίδας)

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να
ενεργοποιήσετε την επιλογή μεγέθους σελίδας Printer default
(Προεπιλογή εκτυπωτή) (προεπιλεγμένο μέγεθος σελίδας για
τον τρέχοντα εκτυπωτή), 3,5x5in., 5x7in., 100x150mm,
4x6in., 8x10in., Letter, A3 ή A4 και στη συνέχεια πιέστε το
κουμπί OK για επιλογή και επιστροφή στο μενού εκτύπωσης.

No. of copies 
(Αρ. αντιγράφων)

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ορίσετε
τον αριθμό αντιγράφων (μέγιστος αριθμός 99) και στη συνέχεια
πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε τον αριθμό και να
επιστρέψετε στο μενού εκτύπωσης.

Border 
(Περίγραμμα)

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να
ενεργοποιήσετε την επιλογή για το στυλ εκτύπωσης Printer
default (Προεπιλογή εκτυπωτή) (η προεπιλεγμένη ρύθμιση για
τον τρέχοντα εκτυπωτή), Print with border (Εκτύπωση με
περίγραμμα) (εκτύπωση φωτογραφίας με λευκό περίγραμμα) ή
No border (Χωρίς περίγραμμα) και, στη συνέχεια, πιέστε το
κουμπί OK για επιλογή και επιστροφή στο μενού εκτύπωσης.

Time stamp 
(Χρονική 
σήμανση)

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε
τη ρύθμιση Printer default (Προεπιλογή εκτυπωτή) (η
προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον τρέχοντα εκτυπωτή), Print
time stamp (Εκτύπωση με χρονική σήμανση) (εκτύπωση της
ημερομηνίας και της ώρας εγγραφής στη φωτογραφία) ή No
time stamp (Χωρίς χρονική σήμανση) και, στη συνέχεια, πιέστε
το κουμπί OK για επιλογή και επιστροφή στο μενού εκτύπωσης.

Cropping 
(Περικοπή)

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Για έξοδο χωρίς
επιλογή μέρους της φωτογραφίας, επισημάνετε την επιλογή No
cropping (Χωρίς επιλογή μέρους) και πιέστε το κουμπί OK.  Για
επιλογή μέρους μιας φωτογραφίας, επισημάνετε την επιλογή
Crop (Επιλογή μέρους) και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα
δεξιά.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Crop (Επιλογή μέρους) θα
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στα δεξιά.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να επιλέξετε το
μέγεθος της επιλογής μέρους και τον πολυ-επιλογέα για να
επιλέξετε τη θέση της επιλογής μέρους.  Πιέστε το κουμπί OK
για να επιστρέψετε στο μενού εκτύπωσης.

Μέγεθος σελίδας, περίγραμμα και χρονική σήμανση
Επιλέξτε τη ρύθμιση printer default (προεπιλογή εκτυπωτή) για εκτύπωση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις
εκτυπωτή.  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο τις επιλογές που υποστηρίζονται από τον τρέχοντα εκτυπωτή.
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Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών
Για να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε ένα
ευρετήριο εκτύπωσης που θα περιλαμβάνει όλες τις φωτογραφίες
JPEG με τη μορφή μικρών εικονιδίων, πιέστε το κουμπί  στην οθόνη
απεικόνισης PictBridge.  Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα
δεξιά.  Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να
επισημάνετε μια επιλογή και στη συνέχεια πιέστε τον προς τα δεξιά, για
να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών
Με την ενεργοποίηση της επιλογής Print select (Εκτύπωση επιλεγμένων) εμφανίζεται το
μενού που φαίνεται στο βήμα 1.

Διακοπή εκτύπωσης
Για να ακυρώσετε την εκτύπωση και να επιστρέψετε στην οθόνη απεικόνισης PictBridge, πιέστε το κουμπί OK.

Επιλογή Περιγραφή
Print select 
(Εκτύπωση 
επιλεγμένων)

Εκτυπώστε τις επιλεγμένες φωτογραφίες (βλέπε παρακάτω).

Print (DPOF) 
(Εκτύπωση (DPOF)) Εκτυπώστε την τρέχουσα εντολή εκτύπωσης DPOF (  61).

Index print 
(Εκτύπωση 
ευρετηρίου)

Δημιουργήστε ένα ευρετήριο εκτύπωσης έως και 256
φωτογραφιών JPEG. Θα εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου επιβεβαίωσης που φαίνεται στα δεξιά. Πιέστε
το κουμπί OK, για να εμφανιστεί το μενού των επιλογών
εκτύπωσης.  Επιλέξτε μέγεθος σελίδας, περίγραμμα και
χρονική σήμανση όπως περιγράφεται στην
προηγούμενη σελίδα (εάν το μέγεθος της σελίδας είναι
πολύ μικρό θα εμφανιστεί προειδοποίηση).  Για να ξεκινήσετε την εκτύπωση,
επισημάνετε την επιλογή Start printing (Έναρξη εκτύπωσης) και πιέστε το κουμπί
OK.  Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, θα εμφανιστεί το μενού PictBridge.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις φωτογραφίες.  Για να 
εμφανίσετε την τρέχουσα φωτογραφία σε πλήρη 

οθόνη, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί .

Επιλέξτε την τρέχουσα εικόνα και ορίστε τον 
αριθμό των εκτυπώσεων στο 1. Οι επιλεγμένες 
φωτογραφίες επισημαίνονται με το εικονίδιο .

Καθορίστε τον αριθμό των εκτυπώσεων (έως 99).  Για
να καταργήσετε την επιλογή μιας φωτογραφίας, πιέστε
τον πολυ-επιλογέα προς τα κάτω, όταν ο αριθμός των
εκτυπώσεων είναι 1. Επαναλάβετε τα βήματα 1–3, για
να επιλέξετε πρόσθετες φωτογραφίες.

Εμφανίστε τις επιλογές εκτύπωσης.  Επιλέξτε μέγεθος
σελίδας, περίγραμμα και χρονική σήμανση όπως
περιγράφεται στη σελίδα 59.  Για να ξεκινήσετε την
εκτύπωση, επισημάνετε το στοιχείο Start printing (Έναρξη
εκτύπωσης) και πιέστε το κουμπί OK.  Όταν ολοκληρωθεί η
εκτύπωση, θα εμφανιστεί το μενού PictBridge.

1 2

3

4
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Δημιουργία εντολής εκτύπωσης DPOF: Ορισμός εκτύπωσης
Η επιλογή Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) του μενού απεικόνισης
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψηφιακών «εντολών εκτύπωσης» για εκτυπωτές που είναι
συμβατοί με το PictBridge καθώς και για συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο DPOF.  Με
την ενεργοποίηση της επιλογής Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) από το μενού
απεικόνισης εμφανίζεται το μενού που φαίνεται στο βήμα 1.

Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα εντολή εκτύπωσης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε
εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge, επιλέξτε τη ρύθμιση Print (DPOF) (Εκτύπωση (DPOF))
στο μενού PictBridge και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα
«Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών», για να τροποποιήσετε και να εκτυπώσετε την
τρέχουσα εντολή εκτύπωσης (  60).  Οι επιλογές εκτύπωσης ημερομηνίας και δεδομένων
DPOF δεν υποστηρίζονται κατά την εκτύπωση μέσω απευθείας σύνδεσης USB. Για να
εκτυπώσετε την ημερομηνία εγγραφής σε φωτογραφίες της τρέχουσας εντολής εκτύπωσης,
χρησιμοποιήστε την επιλογή PictBridge Time stamp (Χρονική σήμανση).

Επισημάνετε το στοιχείο Select/set  
(Επιλογή/ορισμός).

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιλογής.

3 Επιλέξτε φωτογραφίες και καθορίστε τον αριθμό των εκτυπώσεων όπως περιγράφεται
στα βήματα 1–3 της προηγούμενης σελίδας.  Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή
φωτογραφιών RAW (NEF) για εκτύπωση.

Εμφανίστε τις επιλογές.  Επισημάνετε την επιλογή
και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά:
• Data imprint (Εκτύπωση δεδομένων): Εκτύπωση
πληροφοριών ταχύτητας κλείστρου και
διαφράγματος σε όλες τις φωτογραφίες της
εντολής εκτύπωσης.

• Imprint date (Εκτύπωση ημερομηνίας):
Εκτύπωση ημερομηνίας εγγραφής σε όλες τις
φωτογραφίες της εντολής εκτύπωσης.

Για να ολοκληρώσετε την εντολή εκτύπωσης και να
τερματίσετε τη λειτουργία, επισημάνετε το στοιχείο
Done (Ολοκληρώθηκε) και πιέστε το κουμπί OK.

Ορισμός εκτύπωσης
Η επιλογή Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν δεν
υπάρχει επαρκής χώρος στην κάρτα μνήμης για την αποθήκευση της εντολής εκτύπωσης.
Οι σειρές εκτύπωσης ενδέχεται να μην εκτυπωθούν σωστά, εάν οι εικόνες διαγράφονται με τη χρήση
υπολογιστή μετά τη δημιουργία της εντολής εκτύπωσης.

1 2

4
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Προβολή φωτογραφιών στην τηλεόραση
Tο καλώδιο video EG-D100 (διατίθεται χωριστά,  103) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση της μηχανής σε τηλεόραση ή σε συσκευή VCR για απεικόνιση ή εγγραφή. Για
απεικόνιση μακράς διαρκείας συνιστάται η χρήση προαιρετικού μετασχηματιστή ρεύματος 
EH-5a με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (  103).

1 Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία video (  83).

2 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.  Απενεργοποιείτε πάντα τη μηχανή
πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του καλωδίου video.

3 Συνδέστε το καλώδιο video όπως φαίνεται παρακάτω.

Σύνδεση στη συσκευή video Σύνδεση στη μηχανή

4 Συντονίστε την τηλεόραση στο κανάλι του video.

5 Ενεργοποιήστε τη μηχανή και πιέστε το , για να ξεκινήσει η
απεικόνιση.  Κατά τη διάρκεια της απεικόνισης, οι εικόνες θα
προβάλλονται στην τηλεόραση ή θα εγγράφονται σε
βιντεοκασέτα, ενώ η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής θα
παραμένει απενεργοποιημένη.
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Οδηγίες μενού

Χρήση των μενού της μηχανής
Η πρόσβαση στις περισσότερες επιλογές λήψης, απεικόνισης και
ρυθμίσεων είναι δυνατή μέσω των μενού της μηχανής.  Για να
προβάλετε τα μενού, πιέστε το κουμπί .

Ο πολυ-επιλογέας και το κουμπί OK χρησιμοποιούνται για μετακίνηση στα μενού της μηχανής.

Επιλέξτε μεταξύ των μενού
απεικόνισης, λήψης, προσαρμοσμένων
ρυθμίσεων, μενού ρυθμίσεων 

Το ρυθμιστικό δείχνει τη θέση στο
τρέχον μενού

Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο «?»,
μπορούν να προβληθούν βοηθητικές
πληροφορίες για το τρέχον στοιχείο
πιέζοντας το κουμπί 

Η τρέχουσα ρύθμιση για κάθε επιλογή
εμφανίζεται με εικονίδιο

Το τρέχον στοιχείο μενού εμφανίζεται
με επισήμανση

Μενού Περιγραφή
Playback 
(Απεικόνιση)

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις απεικόνισης και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες
( 65).

Shooting (Λήψη) Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις λήψης (  68).
Custom setting 
(Προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις)

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της μηχανής (  74).

Setup 
(Διαμόρφωση)

Φορμάρετε τις κάρτες μνήμης και πραγματοποιήστε τις βασικές ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής (  80).

Retouch 
(Επεξεργασία) Δημιουργήστε επεξεργασμένα αντίγραφα από υπάρχουσες φωτογραφίες ( 89).

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω
Αύξηση αριθμού

Επιστροφή στο 
προηγούμενο μενού Εμφάνιση υπομενού

Ενεργοποίηση 
επιλογής

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω
Μείωση αριθμού

Πιέστε προς τα πάνω

Πιέστε προς τα 
αριστερά

Πιέστε δεξιά

Πιέστε προς τα κάτω
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Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μενού:

Για να κλείσετε τα μενού και να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε το κουμπί λήψης
μέχρι τη μέση.  Η οθόνη θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Εμφανίστε τα μενού. Επισημάνετε το εικονίδιο για το τρέχον μενού.

Επιλέξτε μενού.

Τοποθετήστε το δρομέα στο επιλεγμένο μενού. Επισημάνετε το στοιχείο μενού.

Εμφανίστε τις επιλογές. Επισημάνετε την επιλογή.

Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται γκρίζα δεν είναι
διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε ένα στοιχείο.

1 2

3

4 5

6 7

8
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Επιλογές απεικόνισης: Το μενού απεικόνισης
To μενού απεικόνισης περιέχει τις εξής επιλογές (οι επιλογές που
εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν εάν είναι επιλεγμένο το
στοιχείο My menu (Το μενού μου) για την επιλογή CSM/Setup menu
(CSM/Μενού ρυθμίσεων) του μενού ρυθμίσεων,  80).  Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μενού,
ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση των μενού της μηχανής» (  63).

Delete (Διαγραφή)
Το μενού διαγραφής περιέχει τις παρακάτω επιλογές:

Εάν ο αριθμός των φωτογραφιών που θα διαγραφούν είναι πολύ μεγάλος, ίσως χρειαστεί λίγη
ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία.

Επιλογή πολλών φωτογραφιών
Για να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες για διαγραφή:

Επιλογή Περιγραφή
Delete (Διαγραφή) Διαγράψτε όλες ή επιλεγμένες φωτογραφίες. 65
Playback folder 

(Φάκελος απεικόνισης) Επιλέξτε φάκελο για απεικόνιση. 66

Rotate tall 
(Περιστροφή κατακόρυφα)

Κατακόρυφη περιστροφή φωτογραφιών (πορτραίτο) στη
διάρκεια της απεικόνισης. 66

Slide show Απεικόνιση φωτογραφιών σε αυτόματα slide show. 67
Print set (DPOF) 

(Ορισμός εκτύπωσης (DPOF)) Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση. 67

Επιλογή Περιγραφή
Selected 

(Επιλεγμένες) Διαγραφή επιλεγμένων φωτογραφιών (βλέπε παρακάτω).

All (Όλες) Διαγραφή όλων των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο
που έχει επιλεγεί για απεικόνιση.

Επισημάνετε μια φωτογραφία.  Για να προβάλετε 
μια εικόνα με επισήμανση σε πλήρες κάδρο, πιέστε 

το κουμπί .

Επιλέξτε την εικόνα με επισήμανση.
Η επιλογή εμφανίζεται με εικονίδιο.

3 Επαναλάβετε τα βήματα 1–2, για να επιλέξετε
και άλλες φωτογραφίες.  Για να καταργήσετε
την επιλογή μιας φωτογραφίας, επισημάνετέ
την και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα
κάτω.

Oλοκληρώστε τη διαδικασία.

1 2
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Playback folder (Φάκελος απεικόνισης)
Επιλέξτε φάκελο για απεικόνιση:

Για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν νέες φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε
την επιλογή  Folders (Φάκελοι) στο μενού ρυθμίσεων (  85).

Rotate tall (Περιστροφή κατακόρυφα)
Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση), για να περιστρέψετε τις φωτογραφίες
με κατακόρυφο προσανατολισμό (πορτραίτο) για εμφάνιση στην
οθόνη της μηχανής.  Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με
επιλεγμένο το στοιχείο Off (Απενεργοποίηση) για την επιλογή Auto
image rotation (Αυτόματη περιστροφή εικόνας) (  88) θα
εμφανιστούν με οριζόντιο προσανατολισμό (τοπίο).

Επιλογή Περιγραφή

Current 
(Τρέχων)

(προεπιλογή)

Κατά την απεικόνιση, εμφανίζονται μόνο οι φωτογραφίες του
τρέχοντος επιλεγμένου φακέλου με την επιλογή Folders
(Φάκελοι) στο μενού ρυθμίσεων.  Αυτή η επιλογή
ενεργοποιείται αυτόματα όταν λαμβάνεται μια φωτογραφία.
Εάν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης και αυτή η επιλογή
ενεργοποιήθηκε πριν από τη λήψη των φωτογραφιών, θα
εμφανιστεί στη διάρκεια της απεικόνισης ένα μήνυμα που
αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος φάκελος δεν περιέχει εικόνες.
Επιλέξτε το στοιχείο All (Όλες), για να ξεκινήσει η απεικόνιση.

All (Όλες) Απεικονίστε φωτογραφίες σε όλους τους φακέλους της
κάρτας μνήμης.
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Slide show
Δημιουργήστε μια παρουσίαση των φωτογραφιών στον τρέχοντα
φάκελο απεικόνισης.  Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω λειτουργίες:

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στα δεξιά, όταν
τερματιστεί η παρουσίαση ή όταν πιέσετε το κουμπί  για παύση της
απεικόνισης.  Επιλέξτε τη ρύθμιση Restart (Επανεκκίνηση) για
επανεκκίνηση της παρουσίασης ή τη ρύθμιση Exit (Έξοδος) για
επιστροφή στο μενού απεικόνισης.

Print set (DPOF) (Ορισμός εκτύπωσης (DPOF))
Ενεργοποιήστε το στοιχείο Select/set (Επιλογή /ορισμός) για να
επιλέξετε φωτογραφίες για εκτύπωση σε εκτυπωτή συμβατό με το
PictBridge ή σε συσκευή συμβατή με το πρότυπο DPOF (  57).
Επιλέξτε το στοιχείο Deselect all? (Κατάργηση επιλογής όλων;) για
να καταργήσετε όλες τις φωτογραφίες από την τρέχουσα σειρά
εκτύπωσης.

Επιλογή Περιγραφή
Frame interval 
(Χρόνος καρέ) Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης κάθε φωτογραφίας.

Start (Έναρξη) Ξεκινήστε την παρουσίαση.

Για Χρήση Περιγραφή
Μετάβαση προς τα 

πίσω/Μετάβαση προς 
τα εμπρός

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά, για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο καρέ, προς τα δεξιά, για να προχωρήσετε στο επόμενο
καρέ.

Προβολή 
πληροφοριών 
φωτογραφίας

Αλλάξτε τις πληροφορίες φωτογραφίας που εμφανίζονται (  51).

Παύση της προβολής 
φωτογραφιών Προσωρινή διακοπή της παρουσίασης.

Έξοδο και μετάβαση 
στο μενού απεικόνισης Τερματίστε το slide show και επιστρέψτε στο μενού απεικόνισης.

Έξοδο και μετάβαση 
στη λειτουργία 
απεικόνισης

Τερματίστε το slide show και επιστρέψτε στην απεικόνιση πλήρους
κάδρου (  50) ή μικρογραφιών (  52).

Έξοδο και μετάβαση 
στη λειτουργία λήψης

Κουμπί 
λήψης

Πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, για να επιστρέψετε στη
λειτουργία λήψης.

Εμφάνιση 
πληροφοριών λήψης Εμφανίστε τις πληροφορίες λήψης (  22).
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Επιλογές λήψης: Το μενού λήψης
To μενού λήψης περιέχει τις εξής επιλογές (οι επιλογές που
εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο
My menu (Το μενού μου) για την επιλογή CSM/Setup menu (CSM/
Μενού ρυθμίσεων) του μενού ρυθμίσεων,  80).  Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μενού, ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση των μενού της μηχανής» (  63).

* Διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες P, S, A και M.

Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας (Λειτουργίες P, S, A και M))
Βελτιστοποιήστε την αντίθεση, την ευκρίνεια και άλλες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τρόπο
χρήσης της φωτογραφίας ή τον τύπο της σκηνής.

Επιλογή Περιγραφή
Optimize image (Βελτιστοποίηση 

εικόνας)* Βελτιστοποιήστε τις εικόνες ανάλογα με τη σκηνή. 68–69

Image quality (Ποιότητα εικόνας) Επιλέξτε ποιότητα εικόνας. 70
Image size (Μέγεθος εικόνας) Επιλέξτε μέγεθος εικόνας. 70

White balance (Ισορροπία λευκού)* Ρυθμίστε τα χρώματα ανάλογα με την πηγή φωτός. 70
ISO sensitivity (Ευαισθησία ISO) Αυξήστε την ευαισθησία όταν ο φωτισμός δεν επαρκεί. 73

Noise reduction (Αποθορυβοποίηση) Μειώστε το θόρυβο σε υψηλές τιμές ευαισθησίας ISO και
χαμηλές ταχύτητες κλείστρου. 73

Επιλογή Περιγραφή
Normal (Κανονική) 
(προεπιλογή) Συνιστάται για τις περισσότερες περιπτώσεις.

Softer (Πιο απαλή) Απαλύνει τα περιγράμματα δημιουργώντας φυσικά αποτελέσματα,
κατάλληλα για πορτραίτα ή για επεξεργασία σε υπολογιστή.

Vivid (Ζωηρή) Βελτιώνει τον κορεσμό, την αντίθεση και την ευκρίνεια, για να αποδώσει
ζωντανές εικόνες με ζωηρό κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.

More vivid (Πιο ζωηρή) Μεγιστοποιεί τον κορεσμό, την αντίθεση και την ευκρίνεια, για να
δημιουργηθούν ευκρινείς εικόνες με καθαρά περιγράμματα.

Portrait (Πορτραίτο) Μειώνει την αντίθεση δίνοντας φυσική υφή και αίσθηση στρογγυλάδας στο
δέρμα θεμάτων πορτραίτου.

Black-and-white 
(Ασπρόμαυρη) Λήψη ασπρόμαυρων φωτογραφιών.

Custom (Ειδική) Για προσαρμογή των ρυθμίσεων βελτιστοποίησης εικόνας (  69).

Βελτιστοποίηση εικόνας
Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φακό G ή D.  Τα αποτελέσματα βελτιστοποιούνται για τις
τρέχουσες συνθήκες λήψης και διαφέρουν ανάλογα με την έκθεση και τη θέση του θέματος στο κάδρο.  Για
σταθερά αποτελέσματα σε μια σειρά φωτογραφιών, επιλέξτε το στοιχείο Custom (Ειδική) και στη συνέχεια
μια ρύθμιση διαφορετική από τη ρύθμιση Auto (Αυτόματη) για ευκρίνεια εικόνας, αντιστάθμιση τόνων και
κορεσμό.
Για άλλες ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Custom (Ειδική), χρησιμοποιήστε το χρωματικό χώρο sRGB.

Χρωματικός χώρος
Ο χρωματικός χώρος καθορίζει το εύρος των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για τη χρωματική
αναπαραγωγή. Ο χρωματικός χώρος sRGB προορίζεται για γενική χρήση, ενώ ο χρωματικός χώρος
Adobe RGB χρησιμοποιείται για δημοσιεύσεις και εμπορική εκτύπωση.

N

SO

VI

VI  

PO

BW
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Προσαρμογή των επιλογών βελτίωσης εικόνας Custom (Ειδική)
Επιλέξτε το στοιχείο Custom (Ειδική), για να κάνετε ξεχωριστές ρυθμίσεις στις ακόλουθες
επιλογές.  Μετά την προσαρμογή των ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή Done
(Ολοκληρώθηκε) και πιέστε το κουμπί OK.
• Image sharpening (Ευκρίνεια εικόνας): Επιλέξτε το βαθμό
ευκρίνειας των περιγραμμάτων στη διάρκεια της λήψης.  Επιλέξτε
υψηλές ρυθμίσεις για καθαρά περιγράμματα, χαμηλές ρυθμίσεις για
απαλότερα περιγράμματα.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Auto (Αυτόματη).

• Tone compensation (Αντιστάθμιση τόνων): Ρύθμιση της αντίθεσης.
Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις αποτρέπουν την απώλεια λεπτομερειών
στα τονισμένα σημεία κάτω από έντονο φωτισμό ή στο άμεσο ηλιακό
φως.  Υψηλότερες ρυθμίσεις διατηρούν τις λεπτομέρειες σε ομιχλώδη
τοπία και άλλα θέματα με μικρή αντίθεση.  Επισημάνετε το στοιχείο
Custom (Ειδική), για να επιλέξετε μια καμπύλη τόνων που
καθορίζεται από το χρήστη και έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό Camera
Control Pro, έκδοσης 1.2.0 ή νεότερης, ή το Camera Control Pro 2 (και τα δύο διατίθενται
χωριστά,  103). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του λογισμικού για λεπτομέρειες.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Auto (Αυτόματη).

• Color mode (Λειτουργία χρώματος): Έλεγχος αναπαραγωγής
χρωμάτων.  Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στις λειτουργίες Ia και
IIIa προσαρμόζονται στο χρωματικό χώρο sRGB και ρυθμίζονται για
εκτύπωση ή χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς επιπλέον
τροποποίηση.  Επιλέξτε τη λειτουργία Ia για λήψεις πορτραίτων και τη
λειτουργία IIIa για λήψεις τοπίων ή φυσικές λήψεις.  Η λειτουργία II
προσαρμόζεται στο χρωματικό χώρο Adobe RGB, ο οποίος υποστηρίζει ένα μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων σε σχέση με το χρωματικό χώρο sRGB.  Η λειτουργία II είναι η προτιμώμενη
επιλογή για φωτογραφίες που πρόκειται να υποβληθούν σε εκτεταμένη επεξεργασία.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: IIIa (sRGB).

• Saturation (Κορεσμός): Έλεγχος της ζωηρότητας των χρωμάτων.
Επιλέξτε Moderate (Μέτριος) για λιγότερο κορεσμένα χρώματα,
Enhanced (Ενισχυμένος) για περισσότερο ζωντανά χρώματα.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Auto (Αυτόματη).

• Hue adjustment (Προσαρμογή απόχρωσης): Η απόχρωση μπορεί
να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών –9° έως +9° σε βήματα προσαύξησης
του 3° (οι βαθμοί αναφέρονται στον «χρωματικό τροχό» που
χρησιμοποιείται συχνά για την έκφραση της απόχρωσης).  Οι θετικές
τιμές δίνουν στο κόκκινο χρώμα πορτοκαλί απόχρωση, στο πράσινο
μπλε απόχρωση και στο μπλε μωβ απόχρωση.  Οι αρνητικές τιμές
δίνουν στο κόκκινο χρώμα μωβ απόχρωση, στο μπλε πράσινη
απόχρωση και στο πράσινο κίτρινη απόχρωση.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: ±0.

Color Mode (Λειτουργία χρώματος)
Οι λειτουργίες Ia και IIIa συνιστώνται για φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν χωρίς τροποποίηση ή που θα
προβληθούν σε εφαρμογές οι οποίες δεν υποστηρίζουν τη διαχείριση χρωμάτων.  Στην περίπτωση που η
εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση χρώματος, επιλέξτε το χρωματικό χώρο Adobe RGB κατά το άνοιγμα
φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με τη λειτουργία II. 
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Image quality (Ποιότητα εικόνας)
Επιλέξτε την ποιότητα της εικόνας (  30).

Image size (Μέγεθος εικόνας)
Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας (  30).

White balance (Ισορροπία λευκού (Λειτουργίες
P, S, A και M))
Για την ισορροπία λευκού, υπάρχουν εννέα επιλογές.  Ανατρέξτε
στην ενότητα «Αναφορά: Ισορροπία λευκού» (  49).

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού
Σε όλες τις ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση White balance preset (Προτοποθετημένη
ισορροπία λευκού), η ισορροπία λευκού μπορεί να «βελτιστοποιηθεί» κατά ±3 σε βήματα του
ενός (ανατρέξτε στη σελίδα 118 του Παραρτήματος για αντίστοιχες θερμοκρασίες χρώματος).
Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές, για να εμφανιστούν οι φωτογραφίες λίγο περισσότερο κίτρινες ή
κόκκινες, ή υψηλότερες τιμές, για να δώσετε στις εικόνες μια γαλαζωπή χροιά.

Εάν ενεργοποιήσετε μια επιλογή εκτός από τις προεπιλογές στο
μενού ισορροπίας λευκού εμφανίζεται το μενού που φαίνεται στα
δεξιά.  Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς κάτω, για να
επιλέξετε μια τιμή για βελτιστοποίηση. Πιέστε το κουμπί OK, για να
επιλέξετε την τιμή και να επιστρέψετε στο μενού λήψης.  Σε ρυθμίσεις
εκτός από ±0, θα εμφανίζεται ένα «+» ή ένα «–» δίπλα στο εικονίδιο
ισορροπίας λευκού στην οθόνη πληροφοριών λήψης.

Προτοποθετημένη ισορροπία λευκού
Η προτοποθετημένη ισορροπία λευκού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν μπορούν να
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα με άλλες ρυθμίσεις ή για να αντιστοιχίσετε την
ισορροπία λευκού στην τιμή που χρησιμοποιείται σε μια υπάρχουσα φωτογραφία.  Είναι
διαθέσιμες δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση της προκαθορισμένης ισορροπίας λευκού:

Μέθοδος Περιγραφή

Απευθείας μέτρηση
Ένα αντικείμενο με χρώμα ουδέτερο γκρι ή λευκό τοποθετείται κάτω από το
φωτισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην τελική φωτογραφία και η ισορροπία
του λευκού υπολογίζεται από τη μηχανή (  71).

Αντιγραφή από υπάρχουσα 
φωτογραφία

Η ισορροπία λευκού αντιγράφεται από τη φωτογραφία στην κάρτα μνήμης
(  72).



Οδηγίες μενού/Επιλογές λήψης: Το μενού λήψης 71

Μέτρηση τιμής για την προτοποθετημένη ισορροπία λευκού

1 Τοποθετήστε ένα αντικείμενο σε χρώμα ουδέτερο γκρι ή λευκό κάτω από το φωτισμό που θα
χρησιμοποιηθεί στην τελική φωτογραφία.  Σε περιβάλλον στούντιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
μια κάρτα τυπικού γκρι χρώματος ως αναφορά.  Μη μεταβάλλετε την τιμή έκθεσης που έχει επιλέξει η
μηχανή. Κατά τη διάρκεια της λήψης στη λειτουργία M, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική αναλογική
κλίμακα έκθεσης, για να επιλέξετε τη βέλτιστη έκθεση.

2 Εμφανίστε το μενού λήψης και επιλέξετε τη ρύθμιση White
balance (Ισορροπία λευκού)> White balance preset
(Προτοποθετημένη ισορροπία λευκού) (για να προχωρήσετε
απευθείας στο βήμα 4 χωρίς να εμφανιστεί το μενού λήψης,
επιλέξτε τη ρύθμιση White balance preset (Προτοποθετημένη
ισορροπία λευκού) στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης, όπως
περιγράφεται στη σελίδα 49, και πιέστε το κουμπί OK).

3 Επισημάνετε την επιλογή Measure (Μέτρηση) και πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά.  Θα εμφανιστεί το μενού που
φαίνεται στα δεξιά. Επισημάνετε το στοιχείο Yes (Ναι) και πιέστε
το κουμπί OK (για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού στην τελευταία
τιμή μέτρησης και μετάβαση στη λειτουργία λήψης, επισημάνετε
το στοιχείο No (Όχι) και πιέστε το κουμπί OK).

4 Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Take photo of white or gray object filling
viewfinder under lighting for shooting» (Φωτογράφηση λευκού ή
γκρι αντικειμένου που καλύπτει το σκόπευτρο σύμφωνα με το
φωτισμό για λήψη).  Όταν σταματήσουν να εμφανίζονται τα
μηνύματα από την οθόνη, το σκόπευτρο και οι ενδείξεις
ισορροπίας λευκού στις πληροφορίες λήψης αναβοσβήνουν
όπως φαίνεται στα δεξιά.  Για έξοδο χωρίς μέτρηση μιας
προτοποθετημένης τιμής, πιέστε το  και ενεργοποιήστε μια
άλλη επιλογή για την ισορροπία λευκού.

5 Καδράρετε το αντικείμενο αναφοράς, ώστε να γεμίσει το
σκόπευτρο και πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα.  Η ισορροπία
λευκού μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, ακόμα και όταν η μηχανή
δεν είναι εστιασμένη.

6 Εάν η μηχανή μπορούσε να μετρήσει μια τιμή για την ισορροπία
λευκού, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Data acquired» (Λήψη
δεδομένων).  Η ισορροπία λευκού θα ρυθμιστεί αυτόματα στην
τιμή που μετρήθηκε. Δεν θα εγγραφεί καμία φωτογραφία.

Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση που φαίνεται στα δεξιά, η
μηχανή δεν μπορεί να μετρήσει την ισορροπία λευκού.
Επιστρέψτε στο Βήμα 2 και μετρήστε ξανά την ισορροπία λευκού.

11— /Fn button ( /Κουμπί Fn) (  77)
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση White balance (Ισορροπία λευκού) για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 11 ( /
Fn button ( /Κουμπί Fn)), πιέζοντας το κουμπί Fn για περίπου 2s, όταν έχει επιλεγεί η προτοποθετημένη
ισορροπία λευκού, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις που φαίνονται στο βήμα 4. Μετρήστε μια τιμή για την
προτοποθετημένη ισορροπία λευκού όπως περιγράφεται στα βήματα 5–6.
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Αντιγραφή ισορροπίας λευκού από φωτογραφία
Μια τιμή ισορροπίας λευκού που έχει αντιγραφεί από μια υπάρχουσα φωτογραφία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον προκαθορισμό της ισορροπίας λευκού.  Επιλέξτε το στοιχείο White
balance (Ισορροπία λευκού)>White balance preset (Προτοποθετημένη ισορροπία λευκού)
στο μενού λήψης.  Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στο βήμα 1.

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη μέτρηση μιας νέας τιμής για την ισορροπία λευκού, η ισορροπία
λευκού θα οριστεί στην τιμή που μετρήθηκε, ακόμη και όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Use
photo (Χρήση φωτογραφίας) στο μενού προτοποθετημένης ισορροπίας λευκού.

Επισημάνετε την επιλογή Use photo (Χρήση 
φωτογραφίας). *

Προβάλετε την τρέχουσα αρχική φωτογραφία.

* Για να χρησιμοποιήσετε την τελευταία μετρημένη τιμή (  71), επισημάνετε την επιλογή Measure
(Μέτρηση) και πιέστε τον πολυεπιλογέα προς τα δεξιά.

Επισημάνετε την επιλογή Select image (Επιλογή 
εικόνας). †

Εμφανίστε τη λίστα φακέλων.

†Για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα αρχική φωτογραφία, επισημάνετε την επιλογή This image (Αυτή
η εικόνα) και πιέστε το κουμπί OK.

Επισημάνετε το φάκελο. Προβάλετε τις φωτογραφίες στον επιλεγμένο 
φάκελο.

Επισημάνετε μια φωτογραφία. ‡  Για να προβάλετε 
εικόνα με επισήμανση σε πλήρες κάδρο, πιέστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί .

Ορισμός της προκαθορισμένης ισορροπίας 
λευκού για τη φωτογραφία με επισήμανση και 

επιστροφή στο μενού λήψης.
‡Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν και εικόνες που δημιουργήθηκαν με άλλες
μηχανές, αλλά μόνο οι φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με τη μηχανή D40 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως αρχικές για την προτοποθετημένη ισορροπία λευκού.

1 2

3 4

5 6

7 8
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ISO sensitivity (Ευαισθησία ISO)
Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO (  37).

Noise reduction (Αποθορυβοποίηση)
Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε υψηλές τιμές ευαισθησίας ή
ταχύτητες κλείστρου 1s ή χαμηλότερες μπορούν να υποβληθούν σε
επεξεργασία για μείωση του «θορύβου» με τη μορφή pixel με
κουκκίδες ή τυχαία διάταξη και φωτεινό χρώμα.  Ενεργοποιήστε μία
από τις ακόλουθες επιλογές:

Ο ρυθμός καρέ θα επιβραδυνθεί, αν είναι επιλεγμένο το On (Ενεργοποίηση) στη λειτουργία
συνεχούς λήψης (  32).

Επιλογή Περιγραφή
Off 

(Απενεργοποίηση)
(προεπιλογή)

Η αποθορυβοποίηση απενεργοποιείται σε τιμές ευαισθησίας ISO 1600 ή μικρότερες.
Μικρότερη αποθορυβοποίηση εκτελείται επίσης όταν η ρύθμιση της ευαισθησίας ISO είναι
HI 1.

On (Ενεργοποίηση)

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε τιμές ευαισθησίας άνω του ISO 800 ή σε ταχύτητες
κλείστρου περίπου 1s ή χαμηλότερες υποβάλλονται σε επεξεργασία για
αποθορυβοποίηση (εάν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1s ή χαμηλότερη, ο χρόνος που
απαιτείται για την επεξεργασία των φωτογραφιών πριν από την εγγραφή τους
διπλασιάζεται περίπου και η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης ενδέχεται να μειωθεί).
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου εμφανίζεται η ένδειξη
«Job nr». Η αποθυροβοποίηση δεν θα εκτελεστεί, εάν η μηχανή απενεργοποιηθεί πριν
ολοκληρωθεί η επεξεργασία.
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Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή
των ρυθμίσεων της μηχανής, ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας
προτιμήσεις.  Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή Simple (Απλή) (προεπιλογή) για τη ρύθμιση
CSM/Setup menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων) του μενού ρυθμίσεων (
80):

Για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές, επιλέξτε το στοιχείο Full (Πλήρης) για το CSM/Setup
menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων):

R: Reset (Επαναφορά)
Επιλέξτε Yes (Ναι), για να επαναφέρετε όλες τις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.  Ανατρέξτε στο Παράρτημα
( 113) για να δείτε μια πλήρη λίστα των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

1: Beep (Ήχος βομβητή)
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση On (Ενεργοποίηση), θα ακουστεί ένας
χαρακτηριστικός ήχος, όταν η μηχανή εστιάζει στη λειτουργία
αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S ή κατά τη λήψη ακίνητων θεμάτων
σε λειτουργία αυτόματης εστίασης AF-A), ενώ ο χρονομέτρης
απελευθέρωσης μετρά αντίστροφα στις λειτουργίες χρονομέτρη
αυτοφωτογράφησης και υστέρησης τηλεχειριστηρίου (  33) ή όταν η
φωτογραφία λαμβάνεται σε λειτουργία γρήγορης απόκρισης τηλεχειριστηρίου (  33).  Ο ήχος
βομβητή δεν θα ακουστεί, όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή Off (Απενεργοποίηση).  Η τρέχουσα
ρύθμιση εμφανίζεται στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης: Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν είναι
ενεργοποιημένος ο ήχος βομβητή και απενεργοποιημένη η ένδειξη  (  6).

Επιλογή Επιλογή
R Reset (Επαναφορά) 74 4 Shooting mode (Λειτουργία λήψης) 75
1 Beep (Ήχος βομβητή) 74 5 Metering (Σύστημα μέτρησης) 75

2 Focus mode (Τρόπος εστίασης) 75 6 No memory card? 
(Χωρίς κάρτα μνήμης;) 75

3 AF-area mode (Λειτουργία επιλογής 
περιοχών αυτόματης εστίασης) 75

Επιλογή Επιλογή
7 Image review (Ανασκόπηση λήψης) 75 13 AE lock (Κλείδωμα AE) 77

8 Flash compensation 
(Αντιστάθμιση φλας) 76 14 Built-in flash 

(Ενσωματωμένο φλας) 78

9 AF assist 
(Υποβοήθηση αυτόματης εστίασης) 76 15 Auto off timers (Χρονόμετρα 

αυτόματης απενεργοποίησης) 78

10 ISO auto (Αυτόματο ISO) 76 16 Self-timer 
(Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης) 79

11 /Fn button ( /Κουμπί Fn) 77 17 Remote on duration (Διάρκεια 
ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου) 79

12 AE-L/AF-L 77
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2: Focus mode (Τρόπος εστίασης)
Επιλέξτε έναν τρόπο εστίασης (  23).

3: AF-area mode (Λειτουργία επιλογής περιοχών AF)
Επιλέξτε τον τρόπο επιλογής της περιοχής εστίασης από τη μηχανή στη
λειτουργία αυτόματης εστίασης ( 24 , 25).

4: Shooting mode (Λειτουργία λήψης)
Επιλέξτε τη λειτουργία ενός καρέ, τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών
λήψεων, τη λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης ή τη λειτουργία
τηλεχειριστηρίου (  32).

5: Metering (Μέτρηση) (Μόνο λειτουργίες P, S, A
και M)
Επιλέξτε τον τρόπο μέτρησης της έκθεσης της μηχανής (  45).

6: No memory card? (Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης;)
Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Release locked (Απασφάλιση
κλειδωμένη) (προεπιλογή), το κουμπί λήψης θα απενεργοποιηθεί όταν
δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.  Επιλέξτε το στοιχείο Enable
release (Ενεργοποίηση απασφάλισης), για να ενεργοποιήσετε το
κουμπί λήψης όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.  Οι
φωτογραφίες θα εμφανιστούν στην οθόνη με τη λέξη «Demo» αλλά δεν
θα αποθηκευτούν.

7: Image review (Ανασκόπηση λήψης)
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή), οι
φωτογραφίες εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη μετά τη λήψη (η
διάρκεια εμφάνισης των φωτογραφιών εξαρτάται από τη ρύθμιση που
έχει επιλεγεί για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 15: Auto off timers
(Χρονόμετρα αυτόματης απενεργοποίησης)).  Εάν είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή Off, μπορείτε να εμφανίσετε τις
φωτογραφίες στην οθόνη πατώντας το κουμπί .
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8: Flash compensation (Αντιστάθμιση φλας) 
(Μόνο λειτουργίες P, S, A και M)
Ρυθμίστε το επίπεδο του φλας (  48).

9: AF-assist (Βοηθητικός φωτισμός AF) 
(Όλες οι λειτουργίες εκτός από τις  και )
Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση On [Ενεργοποίηση] (προεπιλογή) και
το θέμα δεν είναι καλά φωτισμένο, η ενσωματωμένη λυχνία του
βοηθητικού φωτισμού αυτόματης εστίασης (AF) ανάβει  εάν χρειάζεται
για να βοηθήσει τη λειτουργία εστίασης (  23).  Επιλέξτε Off για να
απενεργοποιηθεί ο βοηθητικός φωτισμός αυτόματης εστίασης.  Λάβετε
υπόψη ότι όταν είναι απενεργοποιημένος ο φωτισμός, η μηχανή
ενδέχεται να μην μπορεί να εστιάσει σε θέματα που δεν είναι καλά
φωτισμένα, χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση.

10: ISO auto (Αυτόματο ISO) (Μόνο λειτουργίες P, S, A και M)
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή), θα
παραμείνει σταθερή η τιμή ευαισθησίας ISO που έχει επιλεγεί από το
χρήστη (  37).  Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση), η
ευαισθησία ISO θα προσαρμοστεί αυτόματα, εάν δεν μπορεί να
επιτευχθεί βέλτιστη έκθεση με την επιλεγμένη τιμή (το επίπεδο του φλας
προσαρμόζεται ανάλογα).  Η μέγιστη τιμή για την αυτόματη ευαισθησία
ISO επιλέγεται χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Max. sensitivity (Μέγιστη ευαισθησία).  Στις
λειτουργίες P και A, η ευαισθησία ρυθμίζεται μόνο εάν η υποέκθεση μπορεί να οδηγήσει στην
ταχύτητα κλείστρου που έχει επιλεγεί για τη ρύθμιση Min. shutter speed (Ελάχιστη ταχύτητα
κλείστρου) (μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες ταχύτητες εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί
βέλτιστη έκθεση στην επιλεγμένη τιμή μέγιστης ευαισθησίας).

Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση), στο σκόπευτρο
και στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης εμφανίζεται η ένδειξη ISO-
AUTO (Αυτόματο ISO).  Εάν δεν χρησιμοποιηθεί φλας, οι ενδείξεις
αυτές αναβοσβήνουν όταν αλλάζει η τιμή ευαισθησίας που έχει
επιλεγεί από το χρήστη.  Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα να εμφανιστεί θόρυβος σε υψηλότερες τιμές
ευαισθησίας.

Αυτόματο ISO
Ο έλεγχος αυτόματου ISO δεν είναι διαθέσιμος στη ρύθμιση ευαισθησίας ISO HI 1. Τα αντικείμενα σε
πρώτο πλάνο ενδέχεται να μην έχουν επαρκή έκθεση σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με τη χρήση φλας
σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, στο ηλιακό φως ή σε φωτεινό φόντο.  Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία φλας
εκτός από τον αργό συγχρονισμό ή τη λειτουργία A ή M καθώς και μεγαλύτερο διάφραγμα.
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11: /Fn button ( /Κουμπί Fn)
Επιλέξτε τη λειτουργία που εκτελείται με το κουμπί Fn.

Σε διαφορετικές ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Self-timer (Χρονομέτρης
αυτοφωτογράφησης) (προεπιλογή), στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης εμφανίζεται ένα
εικονίδιο  στα αριστερά της ρύθμισης που μπορεί να προσαρμοστεί πιέζοντας το κουμπί Fn
και περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών (μόνο εμφάνιση «Classic» (Κλασική),  81).

12: AE-L/AF-L
Επιλέξτε τη λειτουργία που εκτελείται με το κουμπί AE-L/AF-L.

13: AE lock (Κλείδωμα AE)
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή), η
έκθεση δεν κλειδώνει πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Εάν
είναι επιλεγμένη η επιλογή On (Ενεργοποίηση), η έκθεση θα κλειδώσει
όταν το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση.

Επιλογή Περιγραφή
Self-timer 

Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης

(προεπιλογή)

Πιέστε το κουμπί Fn, για να επιλέξετε τη λειτουργία του
χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης (  33).

Shooting mode 
(Λειτουργία λήψης)

Πιέστε το κουμπί Fn και περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών, για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης (  32).

Image quality/size 
(Ποιότητα/μέγεθος 

εικόνας)

Πιέστε το κουμπί Fn και περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών, για να επιλέξετε την ποιότητα και το μέγεθος
της εικόνας (  29).

ISO sensitivity 
(Ευαισθησία ISO)

Πιέστε το κουμπί Fn και περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών, για να επιλέξετε την ευαισθησία ISO (  37).

White balance 
(Ισορροπία χρώματος)

Πιέστε το κουμπί Fn και περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών, για να επιλέξετε την ισορροπία λευκού (μόνο
στις λειτουργίες P, S, A και M,  49).

Επιλογή Περιγραφή
AE/AF lock (Κλείδωμα AE/

AF) (προεπιλογή)
Όταν είναι πατημένο το κουμπί AE-L/AF-L, η εστίαση και η έκθεση
κλειδώνουν.

AE lock only (Κλείδωμα 
μόνο αυτόματης έκθεσης)

Όταν είναι πατημένο το κουμπί AE-L/AF-L, η έκθεση κλειδώνει.  Η εστίαση
δεν επηρεάζεται.

AF lock only (Μόνο 
κλείδωμα AF)

Όταν είναι πατημένο το κουμπί AE-L/AF-L, η εστίαση κλειδώνει.  Η έκθεση
δεν επηρεάζεται.

AE lock hold (Διατήρηση 
κλειδώματος αυτόματης 

έκθεσης)

Η έκθεση κλειδώνει όταν πιέσετε το κουμπί AE-L/AF-L και παραμένει
κλειδωμένη μέχρι να πιέσετε ξανά αυτό το κουμπί ή να απενεργοποιηθούν τα
φωτόμετρα.

AF-ON (Ενεργοποίηση 
αυτόματης εστίασης)

Το κουμπί AE-L/AF-L ενεργοποιεί την αυτόματη εστίαση.  Το κουμπί λήψης
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση.
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14: Built-in flash (Ενσωματωμένο φλας) 
(Μόνο στις λειτουργίες P, S, A και M)
Επιλέξτε μια λειτουργία ελέγχου φλας για το ενσωματωμένο φλας ή το
προαιρετικό φλας Speedlight SB-400.
TTL (προεπιλογή): Η απόδοση του φλας ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με
τις συνθήκες λήψης.

Manual (Χειροκίνητη): Το φλας ενεργοποιείται στο επίπεδο που είναι
επιλεγμένο στο μενού που φαίνεται στα δεξιά.  Σε πλήρη ισχύ, το
ενσωματωμένο φλας έχει οδηγό αριθμό 18 (ISO 200, m, 20°C).

Όταν επιλεγεί η ρύθμιση Manual (Χειροκίνητη), στο σκόπευτρο και στις
ενδείξεις πληροφοριών λήψης αναβοσβήνει ένα εικονίδιο .

Το προαιρετικό φλας Speedlight SB-400 
Όταν χρησιμοποιείται ένα προαιρετικό φλας Speedlight SB-400, η
προσαρμοσμένη ρύθμιση 14 χρησιμοποιείται για την επιλογή του ελέγχου
φλας για το SB-400 και το όνομα μετατρέπεται σε προαιρετικό Speedlight.

15: Auto off timers (Χρονόμετρα αυτόματης απενεργοποίησης)
Επιλέξτε τη διάρκεια ενεργοποίησης της οθόνης και των φωτόμετρων (
14), όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία.  Επιλέξτε μια πιο σύντομη
υστέρηση αυτόματης απενεργοποίησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι ενδείξεις πληροφοριών λήψης απενεργοποιούνται αυτόματα, όταν
απενεργοποιηθούν τα φωτόμετρα.  Κατά τη χρήση τηλεχειριστηρίου (  33), η οθόνη και τα
φωτόμετρα παραμένουν ενεργά για τη χρονική διάρκεια που έχει επιλεγεί για την Ειδική ρύθμιση 17
(Remote on duration (Διάρκεια ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου),  79).

Auto Off (Αυτόματη απενεργοποίηση)
Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση, τα φωτόμετρα δεν απενεργοποιούνται αυτόματα όταν η μηχανή
τροφοδοτείται από προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5  (  103). Η
μηχανή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται σε υπολογιστή (  55) ή εκτυπωτή PictBridge (  57).

Επιλογή Περιγραφή
Short 

(Μικρής 
διάρκειας)

Η οθόνη και τα φωτόμετρα παραμένουν ενεργοποιημένα για 4s. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η ρύθμιση Image review (Ανασκόπηση λήψης), οι φωτογραφίες
εμφανίζονται στην οθόνη για 4s μετά τη λήψη (  75).

Normal 
(Κανονική)

(προεπιλογή)

Η οθόνη και τα φωτόμετρα παραμένουν ενεργοποιημένα για 8s. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η ρύθμιση Image review (Ανασκόπηση λήψης), οι φωτογραφίες
εμφανίζονται στην οθόνη για 4s μετά τη λήψη (  75).

Long 
(Μεγάλης 
διάρκειας)

Η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη για 20s. Τα φωτόμετρα παραμένουν ενεργοποιημένα
για 1λεπτό.  Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Image review (Ανασκόπηση λήψης), οι
φωτογραφίες εμφανίζονται στην οθόνη για 20s μετά τη λήψη ( 75).

Custom 
(Ειδική)

Επιλέξτε υστέρηση απενεργοποίησης οθόνης και διάρκεια ανασκόπησης λήψης από 4s,
8s, 1λεπτό έως και 10λεπτά.  Επιλέξτε υστέρηση αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης
από 4s, 8s, 20s, 1λεπτό έως 30λεπτά.



Οδηγίες μενού/Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 79

16: Self-timer (Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης)
Επιλέξτε τη διάρκεια της υστέρησης κλείστρου στη λειτουργία
χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης (  33).  Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι 10s.

17: Remote on duration 
(Διάρκεια ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου)
Επιλέξτε τη διάρκεια αναμονής σήματος από το τηλεχειριστήριο πριν
από την ακύρωση των λειτουργιών υστέρησης ή γρήγορης απόκρισης
τηλεχειριστηρίου (  33).  Επιλέξτε πιο σύντομους χρόνους για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.  Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι ένα λεπτό.
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Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Το μενού ρυθμίσεων
To μενού ρυθμίσεων περιέχει τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω
(οι επιλογές που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν εάν είναι
επιλεγμένο το στοιχείο My menu (Το μενού μου) για τη ρύθμιση CSM/
Setup menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων)). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μενού, ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση των μενού της μηχανής» (  63).

CSM/Setup menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων)
Ενεργοποιήστε τις επιλογές που εμφανίζονται στα μενού.

Για να επιλέξετε τα στοιχεία μενού που θα εμφανίζονται στο My menu (Το μενού μου):

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Simple
(Απλή) (προεπιλογή) για το CSM/Setup
menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων):

Για να εμφανίσετε τις παρακάτω πρόσθετες
επιλογές, επιλέξτε το στοιχείο Full (Πλήρης)
για το CSM/Setup menu (CSM/Μενού
ρυθμίσεων):

Επιλογή Επιλογή
CSM/Setup menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων) 80–81 Folders (Φάκελοι) 85

Format memory card 
(Φορμάρισμα κάρτας μνήμης) 81 File no. sequence (Σειρά αρ. αρχείου) 86

Info display format (Διάταξη οθόνης ενδείξεων) 81–82 Mirror lock-up (Κλείδωμα καθρέπτη) 86
Auto shooting info 

(Πληροφορίες αυτόματης λήψης) 83 Firmware version (Έκδοση firmware) 86

World time (Παγκόσμια ώρα) 83 Dust off ref photo (Απομάκρυνση σκόνης 
φωτογραφίας αναφοράς) 87

LCD brightness (Φωτεινότητα LCD) 83 Auto image rotation 
(Αυτόματη περιστροφή εικόνας) 88

Video mode (Λειτουργία video) 83
Language (Γλώσσα) 84

Image comment (Σχόλιο εικόνας) 84
USB 84

Επιλογή Περιγραφή

Simple (Απλή) 
(προεπιλογή)

Εμφανίζονται μόνο οι βασικές επιλογές στις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις (  74) και τα μενού ρυθμίσεων (βλέπε παραπάνω).
Τα υπόλοιπα μενού περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές.

Full (Πλήρης) Εμφανίστε όλες τις επιλογές.
My menu (Το μενού μου) Εμφανίστε μόνο τις επιλεγμένες επιλογές.

1 Επισημάνετε την επιλογή My menu (Το μενού μου) και πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά.  Θα εμφανιστεί μια λίστα ονομάτων
μενού.

2 Επισημάνετε ένα όνομα μενού και πιέστε τον πολυ-επιλογέα
προς τα δεξιά.  Τα στοιχεία του επιλεγμένου μενού θα
εμφανιστούν όπως φαίνεται στα δεξιά (η εικόνα δείχνει τα στοιχεία
που εμφανίζονται με την επιλογή του μενού απεικόνισης).  Δεν
είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου CSM/Setup menu (CSM/
Μενού ρυθμίσεων) από το μενού ρυθμίσεων.
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Format memory card (Φορμάρισμα κάρτας μνήμης)

Info display format (Διάταξη οθόνης ενδείξεων)

3 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να
επισημάνετε τα στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε τον προς τα
δεξιά, για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε μια επιλογή.  Τα
επιλεγμένα στοιχεία υποδεικνύονται από ένα σημάδι επιλογής.

4 Επισημάνετε το στοιχείο Done (Ολοκληρώθηκε) και πιέστε το
κουμπί OK, για να επιστρέψετε στη λίστα των ονομάτων μενού
που εμφανίζεται στο βήμα 1. Επαναλάβετε τα βήματα 2–3 για την
επεξεργασία πρόσθετων μενού.

5 Επισημάνετε το στοιχείο Done (Ολοκληρώθηκε) στη λίστα
ονομάτων μενού και πιέστε το κουμπί OK, για να επιστρέψετε
στο μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε το στοιχείο Yes (Ναι) για φορμάρισμα της κάρτας μνήμης.
Σημειώστε ότι η ενέργεια αυτή διαγράφει μόνιμα όλες τις φωτογραφίες
και όλα τα δεδομένα που μπορεί να περιέχει η κάρτα.  Βεβαιωθείτε ότι
όλα τα απαραίτητα αρχεία έχουν αντιγραφεί σε υπολογιστή πριν από
το φορμάρισμα.

Φορμάρισμα καρτών μνήμης
Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά τη
διάρκεια του φορμαρίσματος.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω διατάξεις ενδείξεων πληροφοριών
λήψης για τις λειτουργίες ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων ( , ,

, , , ,  και ) και τις λειτουργίες P, S, A και M.  Σημειώστε ότι
επιλέγοντας τη ρύθμιση Classic (Κλασική) αλλάζει επίσης το χρώμα
φόντου των μενού.  Η επιλογή Wallpaper χρησιμοποιεί το ίδιο φόντο
μενού όπως η διάταξη Graphic (Γραφικά).

Classic (Κλασική) Graphic (Γραφικά) Wallpaper
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Η Classic (Κλασική) διάταξη φαίνεται παρακάτω.

Ο σχεδιασμός της διάταξης Wallpaper είναι ίδιος με εκείνον της
διάταξης Graphic (Γραφικά) με τη διαφορά ότι στο φόντο
εμφανίζεται μια φωτογραφία που έχει επιλεγεί από το χρήστη και δεν
εμφανίζονται οι ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος
( 6).  Για να επιλέξετε μια φωτογραφία για τη διάταξη Wallpaper:

1 Λειτουργία ......................................................4 10 Ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα έκθεσης..... 43
2 Ταχύτητα κλείστρου ................................39–44 Αντιστάθμιση της έκθεσης ........................... 47
3 Ένδειξη αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας ISO ... 76 11 Διάφραγμα (αριθμός f/-)......................... 39–44
4 Ένδειξη βελτιστοποίησης εικόνας ................68 12 Λειτουργία συγχρονισμού φλας ................... 35
5 Ένδειξη περιοχής εστίασης ..14, 16, 24, 25, 26 13 Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ........................ 47
Λειτουργία επιλογής περιοχών AF ...............24 14 Ένδειξη βοήθειας........................................... 3

6 Ένδειξη «βομβητή» ......................................74 15 Τιμή αντιστάθμισης του φλας ....................... 48
7 Ένδειξη μπαταρίας .......................................15 16 Μέθοδος μέτρησης ...................................... 45
8 Αριθμός στάσεων που απομένουν .......15, 116 17 Λειτουργία επιλογής περιοχών AF............... 24
Ένδειξη εγγραφής με προτοποθετημένη 
ισορροπία λευκού .........................................71

18 Τρόπος εστίασης ......................................... 23
19 Λειτουργία λήψης......................................... 32

Ένδειξη λειτουργίας Η/Υ...............................56 20 Ευαισθησία ISO........................................... 37
9 Ένδειξη χειροκίνητου ελέγχου φλας .............78 21 Λειτουργία ισορροπίας λευκού .................... 49
Ένδειξη αντιστάθμισης του φλας για
το προαιρετικό Speedlight ..........................101

22 Μέγεθος εικόνας .......................................... 30
23 Ποιότητα εικόνας.......................................... 30

1 Επισημάνετε το στοιχείο Select wallpaper (Επιλογή wallpaper)
και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά.  Οι φωτογραφίες
στην κάρτα μνήμης θα εμφανίζονται όπως φαίνεται στα δεξιά.

2 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για
να επισημάνετε μια φωτογραφία.  Για να προβάλετε τη
φωτογραφία με επισήμανση σε πλήρες κάδρο, πιέστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί .

3 Πιέστε το κουμπί OK, για να επιλέξετε τη φωτογραφία με επισήμανση και να επιστρέψετε
στο μενού ρυθμίσεων.  Η μηχανή θα αποθηκεύσει το καινούργιο wallpaper και θα το
χρησιμοποιεί στην οθόνη λήψης κάθε φορά που ενεργοποιείτε την επιλογή Wallpaper.
Όσα wallpaper υπάρχουν ήδη (συμπεριλαμβανομένης της προεπιλεγμένης εικόνας που
παρέχεται μαζί με τη μηχανή) διαγράφονται όταν επιλέγεται μια νέα εικόνα και δεν είναι
δυνατή η επαναφορά τους.  Δεν είναι δυνατή η προβολή του wallpaper κατά την
απεικόνιση, ούτε η αντιγραφή του σε κάρτα μνήμης. 

20

19

18

17

16

15

14

12

13

11

10

9

8765

4

3

2

1

21

22

23



Οδηγίες μενού/Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Το μενού ρυθμίσεων 83

Auto shooting info (Πληροφορίες αυτόματης λήψης)
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη οι πληροφορίες
λήψης στις λειτουργίες ψηφιακών πολυ-προγραμμάτων ( , , , ,

, ,  και ) ή στις λειτουργίες P, S, A και M.  Επιλέξτε τη ρύθμιση On
(Ενεργοποίηση), για να εμφανίζονται αυτόματα οι πληροφορίες λήψης
μετά την απελευθέρωση του κουμπιού λήψης.  Εάν είναι
απενεργοποιημένη η προσαρμοσμένη ρύθμιση 7 (Ανασκόπηση
λήψης), οι πληροφορίες λήψης θα εμφανίζονται και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Auto shooting info (Πληροφορίες αυτόματης λήψης), εάν
ελέγχετε συχνά τις ρυθμίσεις της μηχανής.  Λάβετε υπόψη όταν εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On
(Ενεργοποίηση), η οθόνη θα απενεργοποιηθεί όταν πιέσετε το κουμπί λήψης.

World time (Παγκόσμια ώρα)
Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

LCD brightness (Φωτεινότητα LCD)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης από –2 (σκοτεινότερη) έως +2
(φωτεινότερη).

Video mode (Λειτουργία βίντεο)
Επιλέξτε τη ρύθμιση NTSC όταν συνδέετε τη μηχανή σε τηλεόραση
NTSC ή συσκευή VCR.  Επιλέξτε τη ρύθμιση PAL όταν συνδέετε τη
μηχανή σε συσκευή βίντεο PAL.

Η μπαταρία του ρολογιού
Το ρολόι της μηχανής τροφοδοτείται από μια ανεξάρτητη, επαναφορτιζόμενη πηγή τροφοδοσίας, η οποία
φορτίζεται όπως απαιτείται, όταν είναι εγκατεστημένη η κύρια μπαταρία ή όταν η μηχανή τροφοδοτείται από
έναν προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a  με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (  103). Με τρεις
ημέρες φόρτισης, το ρολόι θα έχει ρεύμα για περίπου ένα μήνα. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
«Clock not set» (Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί), η μπαταρία του ρολογιού έχει εξαντληθεί και η ώρα του
ρολογιού έχει επαναρρυθμιστεί, ξεκινώντας από 2006.01.01.00:00:00. Ρυθμίστε το ρολόι στη σωστή
ημερομηνία και ώρα.

Επιλογή Περιγραφή
Time zone 

(Ζώνη ώρας)
Επιλέξτε τη χρονική ζώνη.  Το ρολόι της μηχανής θα
επαναρρυθμιστεί αυτόματα στην ώρα της επιλεγμένης ζώνης.

Date (Ημερομηνία) Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής (  11).  Το ρολόι πρέπει να
ρυθμίζεται τακτικά, ώστε να διατηρείται η ακριβής ώρα.

Date format (Μορφή 
ημερομηνίας)

Επιλέξτε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζεται ο μήνας, η
ημέρα και το έτος.

Daylight saving 
time (Θερινή ώρα)

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη θερινή ώρα.  Το
ρολόι της μηχανής θα ρυθμιστεί αυτόματα μία ώρα
μπροστά ή πίσω.
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Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω γλώσσες για τα μενού και τα
μηνύματα της μηχανής:

Image comment (Σχόλιο εικόνας)
Προσθέστε ένα σχόλιο σε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της λήψης
τους.  Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν με το ViewNX (παρέχεται)
ή το Capture NX (διατίθεται χωριστά,  103).
• Done (Ολοκληρώθηκε): Αποθήκευση αλλαγών και επιστροφή στο
μενού ρυθμίσεων.

• Input comment (Εισαγωγή σχολίου): Θα εμφανιστεί το ακόλουθο
παράθυρο διαλόγου.  Εισαγάγετε ένα σχόλιο όπως περιγράφεται παρακάτω.

• Attach comment (Επισύναψη σχολίου): Προστίθεται ένα σχόλιο σε όλες τις φωτογραφίες
που λαμβάνονται με ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή.  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή και
πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το σημάδι
επιλογής.

USB
Ενεργοποιήστε μια επιλογή USB για σύνδεση σε υπολογιστή ή
εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge.  Επιλέξτε το στοιχείο MTP/PTP
κατά τη σύνδεση σε εκτυπωτή PictBridge ή τη χρήση του Camera
Control Pro, έκδοσης 1.2.0 ή νεότερης, ή του Camera Control Pro 2
(και τα δύο διατίθενται χωριστά).  Ανατρέξτε στο θέμα «Σύνδεση σε
υπολογιστή» για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή σύνδεσης
USB για χρήση με το Nikon Transfer (  55).

De Deutsch Γερμανικά Pt Português Πορτογαλικά
En English Αγγλικά Ru Ρωσικά
Es Español Ισπανικά Sv Svenska Σουηδικά
Fi Suomi Φινλανδικά Παραδοσιακά

κινέζικα
Fr Français Γαλλικά Απλοποιημένα

κινέζικα
It Italiano Ιταλικά Ιαπωνικά
Nl Nederlands Ολλανδικά Κορεατικά
Pl Polski Πολωνικά

Σχόλιο εικόνας
Περιοχή πληκτρολογίου: Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να
επισημάνετε τα γράμματα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί OK για
επιλογή.
Περιοχή ονόματος: Εδώ εμφανίζεται το σχόλιο.  Για να μετακινήσετε το
δρομέα, περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών.

Τα σχόλια μπορεί να έχουν μέγεθος έως τριάντα έξι χαρακτήρες.  Οι επιπλέον χαρακτήρες θα
διαγραφούν.  Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα, πιέστε το

.  Πιέστε το , για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο μενού σχολίων εικόνας ή
πιέστε το  για έξοδο χωρίς αλλαγή του σχολίου. 
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Folders (Φάκελοι)
Δημιουργήστε, μετονομάστε ή διαγράψτε φακέλους ή επιλέξτε το
φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν νέες φωτογραφίες.
• Select folder (Επιλογή φακέλου): Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο
θα αποθηκεύονται οι επόμενες φωτογραφίες.

• New (Δημιουργία): Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο και ονομάστε τον όπως περιγράφεται στην
ενότητα «Ονομασία φακέλων» παρακάτω.

• Rename (Μετονομασία): Επιλέξτε ένα φάκελο από μια λίστα και μετονομάστε τον όπως
περιγράφεται στην ενότητα «Ονομασία φακέλων» παρακάτω.

• Delete (Διαγραφή): Διαγράψτε όλους τους κενούς φακέλους από την κάρτα μνήμης.

Ονόματα φακέλων
Στην κάρτα μνήμης, πριν από τα ονόματα των φακέλων προηγείται ένας τριψήφιος αριθμός φακέλου που
αντιστοιχίζεται αυτόματα από τη μηχανή (π.χ., 100NCD40).  Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως και 999
φωτογραφίες.  Κατά τη διάρκεια της λήψης, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο με το μεγαλύτερο
αριθμό και το επιλεγμένο όνομα.  Εάν μια φωτογραφία ληφθεί όταν ο τρέχων φάκελος είναι πλήρης ή
περιέχει μια φωτογραφία με αριθμό 9999, η μηχανή θα δημιουργήσει ένα νέο φάκελο προσθέτοντας έναν
αριθμό στον τρέχοντα αριθμό φακέλου (π.χ., 101NCD40).  Η μηχανή αντιμετωπίζει τους φακέλους με το
ίδιο όνομα αλλά διαφορετικούς αριθμούς φακέλου ως τον ίδιο φάκελο.  Για παράδειγμα, εάν είναι
επιλεγμένος ο φάκελος NIKON για τη ρύθμιση Select folder (Επιλογή φακέλου), οι φωτογραφίες όλων των
φακέλων με το όνομα NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, κλπ.) θα εμφανίζονται όταν έχει
επιλεγεί η ρύθμιση Current (Τρέχων) για την επιλογή Playback folder (Φάκελος απεικόνισης) (  66).  Η
μετονομασία αλλάζει όλους τους φακέλους με το ίδιο όνομα, αλλά αφήνει αμετάβλητους τους αριθμούς
φακέλου.

NCD40
(προεπιλεγμένος

φάκελος)

Τρέχων φάκελος

Άλλοι φάκελοι (με 
αλφαβητική σειρά)

Ονομασία φακέλων
Περιοχή πληκτρολογίου: Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να
επισημάνετε τα γράμματα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί OK για
επιλογή.
Περιοχή ονόματος: Εδώ εμφανίζεται το όνομα φακέλου.  Για να
μετακινήσετε το δρομέα, περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών.

Τα ονόματα των φακέλων είναι δυνατό να περιέχουν έως και πέντε χαρακτήρες.  Οι επιπλέον
χαρακτήρες θα διαγραφούν.  Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στην τρέχουσα θέση του
δρομέα, πιέστε το .  Πιέστε το , για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο μενού
ρυθμίσεων ή πιέστε το , για να τερματίσετε τη λειτουργία χωρίς να δημιουργήσετε νέο φάκελο ή να
αλλάξετε το όνομα του φακέλου. 
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File no. sequence (Σειρά αρ. αρχείου)
Επιλέξτε τον τρόπο ονομασίας των φακέλων από τη μηχανή.
• Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή): Η αρίθμηση αρχείων
επανέρχεται σε 0001 όταν δημιουργείται ένας νέος φάκελος, όταν
διαμορφώνεται η κάρτα μνήμης ή όταν εισάγεται νέα κάρτα μνήμης
στη μηχανή.

• On (Ενεργοποίηση): Η αρίθμηση των αρχείων συνεχίζεται από τον
τελευταίο αριθμό που χρησιμοποιήθηκε μετά τη δημιουργία ενός νέου φακέλου, το
φορμάρισμα της κάρτας μνήμης ή την εισαγωγή μιας νέας κάρτας μνήμης.  Εάν ληφθεί μια
φωτογραφία όταν ο τρέχων φάκελος περιέχει μια φωτογραφία με αρίθμηση 9999, θα
δημιουργηθεί αυτόματα νέος φάκελος και η αρίθμηση αρχείων θα ξεκινήσει πάλι από 0001.

• Reset (Επαναφορά): Όπως και στη ρύθμιση On (Ενεργοποίηση), με τη διαφορά ότι η
αρίθμηση των αρχείων θα ξεκινήσει πάλι από το 0001 όταν ληφθεί η επόμενη φωτογραφία
(εάν ο τρέχων φάκελος περιέχει ήδη φωτογραφίες, θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος).

Αρίθμηση αρχείων
Εάν ο αριθμός του τρέχοντος φακέλου είναι 999 και περιέχει 999 φωτογραφίες ή μια φωτογραφία με
αρίθμηση 9999, το κουμπί λήψης θα απενεργοποιηθεί και η οθόνη και το σκόπευτρο θα υποδεικνύουν ότι η
κάρτα είναι πλήρης.  Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή File no. sequence (Σειρά αρ. αρχείου),
απενεργοποιήστε την επιλογή και φορμάρετε την κάρτα μνήμης ή τοποθετήστε μια άλλη κάρτα μνήμης στη
μηχανή.

Mirror lock-up (Κλείδωμα καθρέπτη επάνω)
Κλειδώστε τον καθρέπτη στην επάνω θέση κατά τον έλεγχο ή τον
καθαρισμό του χαμηλοπερατού φίλτρου που προστατεύει τον
αισθητήρα εικόνας της μηχανής (  105).

Firmware version (Έκδοση firmware)
Προβάλετε την τρέχουσα έκδοση firmware της μηχανής.
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Dust off ref photo 
(Απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας αναφοράς)
Λάβετε δεδομένα αναφοράς για την επιλογή Image dust off
(Απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας) στο πρόγραμμα Capture NX
(διατίθεται ξεχωριστά, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του Capture NX).

1 Επισημάνετε την επιλογή On (Ενεργοποίηση) και πιέστε το
κουμπί OK.  Θα εμφανιστεί το μήνυμα που απεικονίζεται στα
δεξιά και η ένδειξη «rEF» θα εμφανιστεί στο σκόπευτρο.

2 Με το φακό σε απόσταση δέκα εκατοστών (τεσσάρων ιντσών) από ένα καλά φωτισμένο,
λευκό αντικείμενο χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καδράρετε το αντικείμενο ώστε να
γεμίσει το σκόπευτρο και πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.  Στη λειτουργία
αυτόματης εστίασης, η εστίαση θα οριστεί αυτόματα σε άπειρο. Στη λειτουργία
χειροκίνητης εστίασης, ορίστε χειροκίνητα την εστίαση στο άπειρο.

3 Πιέστε πλήρως το κουμπί λήψης, για να λάβετε τα δεδομένα
αναφοράς της επιλογής Image dust off (Απομάκρυνση σκόνης
φωτογραφίας).  Η οθόνη απενεργοποιείται όταν πατηθεί το
κουμπί λήψης.

Εάν το αντικείμενο αναφοράς είναι πολύ φωτεινό ή σκοτεινό, η
μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει τα δεδομένα αναφοράς
της επιλογής Image dust off (Απομάκρυνση σκόνης
φωτογραφίας) και θα εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στα
δεξιά.  Επιλέξτε ένα άλλο αντικείμενο αναφοράς και
επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

Απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας
Η επιλογή Dust off ref photo (Απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας αναφοράς) είναι διαθέσιμη μόνο με
φακούς CPU.  Συνιστάται φακός με εστιακή απόσταση τουλάχιστον 50mm.  Εάν χρησιμοποιείτε φακό με
zoom, επιλέξτε πλήρες zoom.

Η ίδια εικόνα αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτογραφίες NEF
(RAW) που έχουν ληφθεί με διαφορετικούς φακούς ή με διαφορετικά
διαφράγματα.  Οι φωτογραφίες αναφοράς δεν είναι δυνατό να προβληθούν
χρησιμοποιώντας λογισμικό απεικόνισης υπολογιστών.  Εμφανίζεται ένα
μοτίβο πλέγματος, όταν οι φωτογραφίες αναφοράς προβάλλονται στη
μηχανή. Ιστογράμματα και επισημάνσεις δεν εμφανίζονται.

Η λειτουργία απομάκρυνσης σκόνης φωτογραφίας χρησιμοποιείται για να
μειωθούν οι επιδράσεις τυχόν σκόνης στις φωτογραφίες NEF (RAW).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Capture NX για περισσότερες πληροφορίες.
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Auto image rotation (Αυτόματη περιστροφή εικόνας)
Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ενεργοποιημένη την επιλογή
On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) περιέχουν πληροφορίες για τον
προσανατολισμό της μηχανής, ώστε να περιστρέφονται αυτόματα
κατά τη διάρκεια της απεικόνισης (  50) ή κατά την προβολή με το
ViewNX (παρέχεται) ή το Capture NX (διατίθεται χωριστά,  103).*
Εγγράφονται οι ακόλουθοι προσανατολισμοί:

* Στη συνεχόμενη λειτουργία (  32), ο προσανατολισμός που καταγράφεται για την πρώτη λήψη
εφαρμόζεται σε όλες τις εικόνες, ακόμα και αν ο προσανατολισμός της μηχανής αλλάξει στη διάρκεια της
λήψης.

Ο προσανατολισμός της μηχανής δεν εγγράφεται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Off
(Απενεργοποίηση).  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη λήψη φωτογραφιών με το φακό
στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Οριζόντιος
προσανατολισμός

Περιστροφή μηχανής 
κατά 90° δεξιόστροφα

Περιστροφή μηχανής 
κατά 90° 

αριστερόστροφα
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Δημιουργία επεξεργασμένων αντιγράφων: Το
μενού επεξεργασίας
Οι επιλογές του μενού επεξεργασίας χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία αντιγράφων στην κάρτα μνήμης με τροποποιημένο μέγεθος
ή αντιγράφων που έχουν περικοπεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία.  Οι
ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες (οι επιλογές που εμφανίζονται
ενδέχεται να διαφέρουν εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο My menu (Το
μενού μου) για την επιλογή CSM/Setup menu (CSM/Μενού
ρυθμίσεων) του μενού ρυθμίσεων,  80).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση των μενού της μηχανής» (  63).

* Δεν είναι διαθέσιμη για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με ενεργοποιημένη την επιλογή Black-and-white
(Ασπρόμαυρο) της ρύθμισης Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας).

Εκτός από την επιλογή Image overlay (Υπέρθεση εικόνων), οι φωτογραφίες που πρόκειται να
υποβληθούν σε επεξεργασία μπορούν να επιλεγούν σε απεικόνιση πλήρους κάδρου ή από το
μενού επεξεργασίας.  Σε απεικόνιση πλήρους κάδρου:

* Η επιλογή Image overlay (Υπέρθεση εικόνων) δεν είναι διαθέσιμη στη διάρκεια της απεικόνισης πλήρους κάδρου.
†Εάν εμφανίζεται το υπομενού, επαναλάβετε τα βήματα 3–4 για να επιλέξετε δυνατότητες από το υπομενού.  Για να
τερματίσετε τη λειτουργία απεικόνισης χωρίς να δημιουργήσετε ένα τροποποιημένο αντίγραφο, πιέστε το κουμπί .

Επιλογή Περιγραφή

D-lighting* Κάντε πιο φωτεινά τα θέματα ή φωτίστε τα από πίσω ή
δημιουργήστε εφέ παρόμοια με το φλας. 90

Red-eye correction (Μείωση του 
κοκκινίσματος των ματιών)* Διορθώστε το κοκκίνισμα των ματιών που προκαλείται από το φλας. 91

Trim (Περικοπή) Δημιουργήστε αντίγραφα που περιέχουν ένα επιλεγμένο μέρος των
υπαρχουσών φωτογραφιών. 91

Monochrome (Μονόχρωμη)* Αντιγράψτε ασπρόμαυρες εικόνες, εικόνες σέπια ή κυανοτυπίες. 92
Filter effects (Εφέ φίλτρου)* Δημιουργήστε αντίγραφα με έγχρωμα εφέ φίλτρου. 92
Small picture (Μικρή εικόνα) Δημιουργήστε μικρά αντίγραφα από υπάρχουσες φωτογραφίες. 92–93

Image overlay (Υπέρθεση εικόνων) Συνδυάστε δύο φωτογραφίες RAW σε μία ενιαία φωτογραφία. 94–95

Εμφανίστε φωτογραφίες σε απεικόνιση πλήρους κάδρου (  20, 50). Εμφανίστε το μενού επεξεργασίας.

Επισημάνετε το στοιχείο μενού. * Εμφανίστε τις επιλογές επεξεργασίας. †

Επεξεργασία αντιγράφων
Στα αντίγραφα που δημιουργούνται με την επιλογή Small picture (Μικρή εκόνα) ή Trim (Περικοπή) δεν είναι δυνατή
περαιτέρω τροποποίηση.  Η ρύθμιση D-lighting, η διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών και τα εφέ φίλτρου δεν είναι
δυνατό να εφαρμοστούν σε μονόχρωμα αντίγραφα.  Καθεμία από τις υπόλοιπες επιλογές του μενού επεξεργασίας μπορεί
να εφαρμοστεί μόνο μία φορά στα υπάρχοντα αντίγραφα, παρόλο που ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας.

Ποιότητα εικόνας
Με την επιλογή Small picture (Μικρή εικόνα) δημιουργούνται αντίγραφα JPEG Fine (λόγος συμπίεσης 1:4).  Με την
επιλογή Image overlay (Υπέρθεση εικόνων) δημιουργούνται αντίγραφα με την τρέχουσα ρύθμιση της ποιότητας εικόνας.
Με άλλες επιλογές είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών RAW ως εικόνες με ποιότητα JPEG Fine. Εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά, τα αντίγραφα που δημιουργούνται από φωτογραφίες RAW έχουν μέγεθος 3.008×2.000 pixel.

1 2

3 4
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Για να δημιουργήσετε επεξεργασμένα αντίγραφα από το μενού επεξεργασίας:

* Για να προβάλετε μια επιλεγμένη φωτογραφία σε πλήρες κάδρο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
.

†Για να τερματίσετε τη λειτουργία απεικόνισης χωρίς να δημιουργήσετε ένα τροποποιημένο αντίγραφο,
πιέστε το κουμπί .

D-lighting

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να
επιλέξετε το μέγεθος της διόρθωσης που θέλετε να
πραγματοποιηθεί.  Το αποτέλεσμα είναι δυνατόν να προβληθεί σε
προεπισκόπηση στο παράθυρο επεξεργασίας.  Πιέστε το κουμπί
OK, για να αντιγράψετε τη φωτογραφία και να επιστρέψετε στην
απεικόνιση πλήρους κάδρου.

Επισημάνετε το στοιχείο μενού. Εμφανίστε την οθόνη επιλογής.

Επισημάνετε τη φωτογραφία. * Εμφανίστε τις επιλογές επεξεργασίας. †

Επεξεργασία φωτογραφιών
Με το μοντέλο D40 ίσως δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η επεξεργασία φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν
με άλλα μοντέλα μηχανών ή που έχουν τροποποιηθεί σε υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή.

Η ρύθμιση D-lighting κάνει πιο φωτεινές τις
σκιές, δημιουργώντας το ιδανικό αποτέλεσμα
σε σκοτεινές φωτογραφίες ή σε φωτογραφίες
που φωτίζονται από πίσω.

Πριν Μετά

1 2

3 4
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Red-eye correction (Μείωση του κοκκινίσματος των ματιών)
Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής εμφανίζει μια εικόνα σε προεπισκόπηση, όπως φαίνεται
παρακάτω.  Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα της διόρθωσης του κοκκινίσματος των ματιών και
δημιουργήστε ένα διορθωμένο αντίγραφο όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
Σημειώστε ότι η διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών μπορεί να μην έχει πάντα τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και μπορεί σε πολύ σπάνιες περιστάσεις να εφαρμοστεί σε
τμήματα της εικόνας που δεν επηρεάζονται από το κοκκίνισμα των ματιών. Πριν προχωρήσετε,
ελέγξτε προσεκτικά την προεπισκόπηση.  Η διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών είναι
διαθέσιμη μόνο για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με φλας.

Trim (Περικοπή)
Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα σε πλήρες κάδρο, όπως
φαίνεται παρακάτω.  Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο επιλεγμένου μέρους της
επιλεγμένης εικόνας:

Για Χρήση Περιγραφή

Μεγέθυνση και 
σμίκρυνση /

Πιέστε το κουμπί  για μεγέθυνση και το
κουμπί  για σμίκρυνση.  Κατά τη
μεγέθυνση της φωτογραφίας, πιέστε τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω, προς τα
κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για
να προβάλετε περιοχές της εικόνας που δεν
είναι ορατές στην οθόνη.  Κρατήστε
πατημένο τον πολυ-επιλογέα, για να μετακινηθείτε γρήγορα σε άλλες
περιοχές του κάδρου.  Το παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται όταν είναι
πατημένα τα κουμπιά /  ή ο πολυ-επιλογέας. Η περιοχή που
εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύεται από κίτρινο περίγραμμα.

Προβολή άλλων 
περιοχών της 

εικόνας

Δημιουργία 
αντίγραφου

Στην περίπτωση που η μηχανή εντοπίσει φαινόμενο κοκκινίσματος των
ματιών στην επιλεγμένη φωτογραφία, θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο, το
οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία, για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο.
Δεν θα δημιουργηθεί αντίγραφο όταν η μηχανή δεν μπορεί να εντοπίσει το
φαινόμενο του κοκκινίσματος των ματιών.

Περικοπή: Ποιότητα και μέγεθος εικόνας
Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από φωτογραφίες NEF (RAW) ή NEF (RAW)+JPEG έχουν ποιότητα
εικόνας JPEG Fine. Τα αντίγραφα επιλεγμένου μέρους που έχουν δημιουργεί από φωτογραφίες JPEG
έχουν την ίδια ποιότητα με τις αρχικές εικόνες.  Ανάλογα με το μέγεθος της περικοπής, το αντίγραφο
ενδέχεται να έχει μέγεθος 2.560Χ1.920, 1.920Χ1.440, 1.280Χ960, 960Χ720 ή 640Χ480 pixel.

Για Χρήση Περιγραφή
Μείωση ή αύξηση 

μεγέθους 
επιλεγμένου 
μέρους

/

Πιέστε το  για μείωση του μεγέθους του
επιλεγμένου μέρους και το  για αύξηση.
Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα πάνω,
προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά, για να προβάλετε περιοχές της
εικόνας που δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

Προβολή άλλων 
περιοχών της 

εικόνας
Δημιουργία 
αντίγραφου

Αποθηκεύστε την περιοχή που εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη στην οθόνη
ως ξεχωριστό αρχείο και επιστρέψτε στην απεικόνιση πλήρους κάδρου.
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Monochrome (Μονόχρωμη)
Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις Black-and-white (Ασπρόμαυρο),
Sepia (Σέπια) και Cyanotype (Κυανοτυπία) (μονοχρωμία μπλε και
λευκού).

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Sepia (Σέπια) ή Cyanotype (Κυανοτυπία), η
επιλεγμένη εικόνα θα εμφανιστεί σε προεπισκόπηση. Πιέστε τον πολυ-
επιλογέα προς τα επάνω, για να αυξήσετε τον κορεσμό του χρώματος ή
προς τα κάτω, για να τον μειώσετε.  Πιέστε το κουμπί OK, για να
δημιουργήσετε ένα μονόχρωμο αντίγραφο και να επιστρέψετε στην
απεικόνιση πλήρους κάδρου.

Filter effects (Εφέ φίλτρου)
Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.  Μετά τη ρύθμιση
των εφέ φίλτρου όπως περιγράφεται παρακάτω, πιέστε το κουμπί
OK, για να αντιγράψετε τη φωτογραφία και να επιστρέψετε στην
απεικόνιση πλήρους κάδρου.

Small picture (Μικρή εικόνα)
Δημιουργήστε ένα μικρό αντίγραφο της επιλεγμένης εικόνας.  Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω μεγέθη:

Η επιλογή μικρής εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της απεικόνισης πλήρους
κάδρου, όπως περιγράφεται στη σελίδα 89.  Η διαδικασία επιλογής εικόνων μετά την επιλογή
της ρύθμισης Small picture (Μικρή εικόνα) από το μενού επεξεργασίας διαφέρει, ωστόσο, από
αυτήν που περιγράφεται στην αρχή αυτής της ενότητας: αντί της επιλογής μιας ενιαίας
φωτογραφίας και έπειτα της επιλογής ενός μεγέθους εικόνας, ο χρήστης επιλέγει πρώτα ένα
μέγεθος εικόνας και έπειτα επιλέγει μια ή περισσότερες φωτογραφίες για αντιγραφή στο
επιλεγμένο μέγεθος, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη σελίδα.

Επιλογή Περιγραφή
Skylight 

(Φως 
ουρανού)

Δημιουργεί το εφέ φίλτρου sky light (φως ουρανού), κάνοντας
την εικόνα λιγότερο μπλε.  Το εφέ είναι δυνατόν να προβληθεί
σε προεπισκόπηση στην οθόνη, όπως φαίνεται στα δεξιά.

Warm filter 
(θερμό 
φίλτρο)

Δημιουργεί ένα αντίγραφο με ζεστούς τόνους, δίνοντάς του μια
«ζεστή» κόκκινη απόχρωση.  Το αποτέλεσμα είναι δυνατόν να
προβληθεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη.

Color 
balance 

(Ισορροπία 
χρώματος)

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω, για να αυξήσετε την
ποσότητα του πράσινου, προς τα δεξιά, για να αυξήσετε την
ποσότητα του κόκκινου, προς τα αριστερά, για να αυξήσετε την
ποσότητα του μπλε, ή προς τα κάτω, για να αυξήσετε την
ποσότητα του χρώματος magenta.  Το εφέ εμφανίζεται στην οθόνη
μαζί με κόκκινα, πράσινα και μπλε ιστογράμματα,
παρουσιάζοντας την κατανομή των τόνων στο αντίγραφο ( 52).

Επιλογή Περιγραφή
640Χ480 Κατάλληλο για απεικόνιση σε τηλεόραση.
320Χ240 Κατάλληλο για εμφάνιση σε ιστοσελίδες.
160Χ120 Κατάλληλο για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Small picture (Μικρή εικόνα) από το μενού επεξεργασίας θα
εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στο βήμα 1.  Ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία
μικρών αντιγράφων πολλών εικόνων.

* Για να επιστρέψετε στο βήμα 7 χωρίς να δημιουργήσετε αντίγραφα, επισημάνετε τη ρύθμιση No (Όχι) και
πιέστε το κουμπί OK.  Πιέστε το MENU (Μενού), για να κλείσετε το μενού επεξεργασίας χωρίς να
δημιουργήσετε αντίγραφα.

Επισημάνετε το στοιχείο Choose size (Επιλογή 
μεγέθους).

Εμφανίστε τις επιλογές.

Επισημάνετε το επιθυμητό μέγεθος της 
φωτογραφίας.

Κάντε την επιλογή σας και επιστρέψτε στο 
προηγούμενο μενού.

Επισημάνετε το στοιχείο Select picture (Επιλογή 
εικόνας).

Εμφανίστε την οθόνη επιλογής.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες (  65).  Οι επιλεγμένες 
εικόνες επισημαίνονται με το εικονίδιο .

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
επιβεβαίωσης.

Επισημάνετε το στοιχείο Yes (Ναι). * Αντιγράψτε φωτογραφίες και τερματίστε την 
απεικόνιση πλήρους κάδρου.

Προβολή μικρών φωτογραφιών
Οι μικρές φωτογραφίες υποδεικνύονται από ένα γκρι περίγραμμα κατά τη διάρκεια της απεικόνισης.  Το
zoom απεικόνισης δεν είναι διαθέσιμο κατά την εμφάνιση μικρών φωτογραφιών.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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Image overlay (Υπέρθεση εικόνων)
Η υπέρθεση εικόνων συνδυάζει δύο υπάρχουσες φωτογραφίες RAW, για να σχηματιστεί μία
ενιαία εικόνα, η οποία αποθηκεύεται ξεχωριστά από τις αρχικές.  Η νέα εικόνα αποθηκεύεται με
την τρέχουσα ποιότητα εικόνας και τις τρέχουσες ρυθμίσεις μεγέθους. Πριν από τη δημιουργία
μιας υπέρθεσης, ορίστε την ποιότητα και το μέγεθος της εικόνας (  30, είναι διαθέσιμες όλες οι
επιλογές).  Για να δημιουργήσετε μια εικόνα RAW, επιλέξτε ποιότητα εικόνας NEF (RAW).

1 Επισημάνετε το στοιχείο Image overlay (Υπέρθεση εικόνων)
στο μενού επεξεργασίας και πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα
δεξιά.  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου προεπισκόπησης
που φαίνεται στα δεξιά, με επισήμανση του στοιχείου Image 1
(Εικόνα 1).

2 Πιέστε το κουμπί OK.  Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου
επιλογής φωτογραφίας.

3 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για
να επισημάνετε την πρώτη φωτογραφία της υπέρθεσης.  Για να
προβάλετε τη φωτογραφία με επισήμανση σε πλήρες κάδρο,
πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .

4 Πιέστε το κουμπί OK, για να επιλέξετε την εικόνα με επισήμανση
και να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.  Η επιλεγμένη
εικόνα θα εμφανιστεί ως Image 1 (Εικόνα 1).

5 Βελτιστοποιήστε την έκθεση για την υπέρθεση, πιέζοντας τον
πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε
την απολαβή της εικόνας 1 μεταξύ των τιμών 0,1 και 2,0.  Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,0. Η επιλογή 0,5 μειώνει στο μισό την
απολαβή, ενώ η επιλογή 2,0 διπλασιάζει την απολαβή.  Τα
αποτελέσματα της απολαβής είναι ορατά στη στήλη Preview
(Προεπισκόπηση).

6 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για
να επισημάνετε το στοιχείο Image 2 (Εικόνα 2).  Επαναλάβετε τα
βήματα 2–5, για να επιλέξετε τη δεύτερη φωτογραφία και να
προσαρμόσετε την απολαβή.
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7 Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για
να επισημάνετε τη στήλη Preview (Προεπισκόπηση).  Πιέστε
τον πολυ-επιλογέα προς επάνω ή προς τα κάτω, για να
επισημάνετε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πιέστε το
κουμπί OK.
• Overlay (Υπέρθεση): Προβάλετε την υπέρθεση σε
προεπισκόπηση, όπως φαίνεται στα δεξιά.  Πιέστε το κουμπί
OK, για να αποθηκεύσετε τη νέα εικόνα.  Για να επιστρέψετε στο
βήμα 6 και να επιλέξετε νέες φωτογραφίες ή να ρυθμίσετε την
απολαβή, πιέστε το κουμπί .

• Save (Αποθήκευση): Αποθηκεύστε την απολαβή χωρίς
προεπισκόπηση.

Μετά τη δημιουργία μιας υπέρθεσης, η μηχανή μεταβαίνει σε
λειτουργία απεικόνισης πλήρους κάδρου (  50) εμφανίζοντας τη
νέα εικόνα στην οθόνη.

Υπέρθεση εικόνων
Για υπέρθεση εικόνων μπορούν να επιλεγούν μόνο οι φωτογραφίες RAW που έχουν ληφθεί με τη μηχανή
D40.  Οι άλλες εικόνες δεν εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής.
Η υπέρθεση περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες φωτογραφίας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας
εγγραφής, της μέτρησης, της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος, της λειτουργίας έκθεσης, της
αντιστάθμισης έκθεσης, της εστιακής απόστασης και του προσανατολισμού εικόνας) και τιμές για την
ισορροπία λευκού και τη βελτιστοποίηση φωτογραφίας όπως η φωτογραφία που έχει επιλεγεί ως Image 1
(Εικόνα 1).
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Τεχνικά στοιχεία

Προαιρετικά εξαρτήματα
Ένα πλεονέκτημα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών SLR είναι η μεγάλη ποικιλία των
εξαρτημάτων που υποστηρίζουν.  Επισκεφθείτε τις τοποθεσίες μας στο web ή τους καταλόγους
προϊόντων για τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα της D40.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ηλεκτρονικά αξεσουάρ της Nikon
Μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Nikon που είναι πιστοποιημένα από τη Nikon για χρήση με τη συγκεκριμένη
ψηφιακή μηχανή Nikon έχουν κατασκευαστεί κατάλληλα και έχει διαπιστωθεί ότι λειτουργούν σύμφωνα με
τις απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας.  Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ NIKON ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ NIKON.

Γωνία φωτογράφησης και εστιακή απόσταση
Το μέγεθος της περιοχής έκθεσης με μια μηχανή 35
mm είναι 36×24mm. Αντίθετα, το μέγεθος της
περιοχής έκθεσης με τη μηχανή D40 είναι
23,7×15,6, δηλαδή η γωνία φωτογράφησης μιας
μηχανής 35 mm είναι περίπου 1,5 φορά μεγαλύτερη
από εκείνη της μηχανής D40.  Η εστιακή απόσταση
κατά προσέγγιση των φακών για τη μηχανή D40 σε
φορμά 35 mm μπορεί να υπολογιστεί
πολλαπλασιάζοντας την εστιακή απόσταση του
φακού με 1,5 περίπου.

Μετασχηματιστές
ρεύματος

Μπαταρίες

Εξαρτήματα σκοπεύτρουΑσύρματα τηλεχειριστήρια

Φακοί

Λογισμικό

Φίλτρα Ακροδέκτες τροφοδοσίας

Μονάδες φλας (Speedlight)

Μέγεθος εικόνας (D40)

Μέγεθος εικόνας (φορμά 35 mm)

Φακός

(23,7 mm × 15,6 mm)

Διαγώνιος εικόνας

(36 mm × 24 mm)

Γωνία εικόνας (φορμά 35 mm)

Γωνία εικόνας (D40)
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Φακοί
Η αυτόματη εστίαση υποστηρίζεται μόνο με φακούς AF-S και AF-I CPU, οι οποίοι διαθέτουν
μηχανισμό αυτόματης εστίασης.  Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φακοί IX Nikkor CPU.
Στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι φακοί CPU
(συμπεριλαμβανομένων των φακών AF που δεν διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης εστίασης).
Οι φακοί CPU διακρίνονται από τις επαφές CPU (  45, οι φακοί AF-S και AF-I από την ένδειξη
«AF-S» ή «AF-I» στην αρχή του ονόματος του φακού.

Με τη μηχανή D40 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω φακοί CPU:

Φακοί τύπου G και D
Οι φακοί τύπου G και D AF-S και AF-I CPU (  45) συνιστώνται για χρήση με τη μηχανή D40.  Οι φακοί
τύπου G και D υποστηρίζουν τη μέθοδο μέτρησης 3D color matrix II (  45).  Η αποθορυβοποίηση είναι
διαθέσιμη μόνο με φακούς τύπου G και D VR.

Φακοί χωρίς CPU
Οι φακοί χωρίς CPU που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιούνται μόνο όταν η μηχανή βρίσκεται στη
λειτουργία M.  Εάν επιλέξετε άλλη λειτουργία θα απενεργοποιηθεί το κουμπί λήψης.  Το διάφραγμα πρέπει
να ρυθμιστεί χειροκίνητα μέσω του δακτυλίου διαφράγματος του φακού. Δεν είναι δυνατή η χρήση του
συστήματος αυτόματης εστίασης, της μέτρησης, της ηλεκτρονικής αναλογικής κλίμακας έκθεσης και του
ελέγχου φλας TTL.  Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με φακούς που έχουν μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο.

Ρύθμιση μηχανής Εστίαση Λειτουργία Μέτρηση

Φακός/εξάρτημα AF MF(με ηλεκτρονική 
αναζήτηση εύρους) MF Ψηφιακό πολυ-

πρόγραμμα, P, S, A M , , 
1

AF-S, AF-I Nikkor
PC-Micro Nikkor 85mm f/2,8D2 — 3 — 
Τηλεμετατροπέας AF-S/AF-I4 5 5

Άλλοι φακοί AF Nikkor (εκτός από τους
φακούς για F3AF)

— 6

AI-P Nikkor — 7

1.Η σημειακή μέτρηση εκτελείται στην επιλεγμένη
περιοχή εστίασης.

2.Η φωτομέτρηση και ο έλεγχος του φλας της μηχανής
μπορεί να μη λειτουργούν σωστά κατά την αλλαγή
ή/και κλίση του φακού ή όταν το διάφραγμα δεν
βρίσκεται στο μέγιστο σημείο.

3.Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους δεν είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή ή την κλίση του
φακού.

4.Συμβατός με τους παρακάτω φακούς:
•AF-S: 80–200mm f/2,8D ED, 300mm f/2,8D ED II,
300mm f/2,8D ED, 300mm f/4D ED*, 400mm f/2,8D
ED II, 400mm f/2,8D ED, 500mm f/4D ED II*, 500mm
f/4D ED*, 600mm f/4D ED II*, 600mm f/4D ED*

•AF-S VR: 70–200mm f/2,8G ED, 200mm f/2G ED,
200–400mm f/4G ED, 300mm f/2,8G ED

•AF-S Micro VR: 105mm f/2,8G ED 
(δεν υποστηρίζεται αυτόματη εστίαση)

•AF-S NIKKOR VR: 400mm f/2,8G ED, 500mm f/4G
ED*, 600mm f/4G ED*

•AF-I: 300mm f/2,8D ED, 400mm f/2,8D ED, 500mm
f/4D ED*, 600mm f/4D ED*
*Η αυτόματη εστίαση δεν είναι διαθέσιμη με
τηλεμετατροπέα AF-S TC-17E II/TC-20E II.

5.Με μέγιστο ωφέλιμο διάφραγμα f/5,6 ή μεγαλύτερο.
6.Εάν εκτελείται zoom με τους φακούς AF 28–85mm

f/3,5–4,5, AF 28–85mm f/3,5–4,5 <νέο μοντέλο>, AF
35–70mm f/2,8 ή AF 80–200mm f/2,8, ενώ η εστίαση
εκτελείται σε ελάχιστο εύρος, η φωτογραφία στη ματ
οθόνη του σκοπεύτρου ενδέχεται να μην είναι
εστιασμένη, όταν εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης.
Εστιάστε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ως οδηγό την
εικόνα του σκοπεύτρου.

7.Με μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο.

•Φακοί AI-, AI-modified NIKKOR ή Nikon σειράς E
• Medical Nikkor 120mm f/4 (χρησιμοποιείται μόνο σε
ταχύτητες κλείστρου χαμηλότερες από 1/125s)

• Reflex Nikkor (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους δεν είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθεί).

• PC Nikkor (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους δεν είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή ή την κλίση
του φακού)

• Τηλεμετατροπέας τύπου AI*
• Πτυσσόμενο πρόσθετο εξάρτημα εστίασης PB-6
(προσαρμογή με κατακόρυφο προσανατολισμό. Μετά
την προσαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οριζόντιο
προσανατολισμό)*

•Δακτύλιος αυτόματης επέκτασης* PK-11A/12/13, PN-11
*Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί όταν το μέγιστο ωφέλιμο διάφραγμα
είναι f/5,6 ή ταχύτερο.
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Μη συμβατοί φακοί χωρίς CPU και αξεσουάρ
ΜΗ χρησιμοποιείτε τους παρακάτω φακούς χωρίς CPU και αξεσουάρ.  Διαφορετικά, μπορεί να
καταστραφεί η φωτογραφική μηχανή ή ο φακός.

Βοηθητικός φωτισμός AF/Μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών
Ο βοηθητικός φωτισμός AF δεν είναι διαθέσιμος με τους ακόλουθους φακούς:

Σε αποστάσεις μικρότερες από 1m , οι ακόλουθοι φακοί μπορεί να μπλοκάρουν τον βοηθητικό φωτισμό AF
και να προκαλέσουν παρεμβολές στην αυτόματη εστίαση όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός:

Οι φακοί που εμποδίζουν το άτομο που φωτογραφίζεται να δει τη λάμπα του βοηθητικού φωτισμού AF
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών.

Το ενσωματωμένο φλας
Το ενσωματωμένο φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς CPU και εστιακές αποστάσεις 18-300mm.
Το φλας ενδέχεται να μην μπορεί να φωτίσει ολόκληρο το θέμα, εάν οι ακόλουθοι φακοί δεν
χρησιμοποιούνται σε τιμές εύρους μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

Όταν χρησιμοποιείται με φακό AF-S NIKKOR 14 –24mm f/2,8G ED, το φλας δεν μπορεί να φωτίσει
ολόκληρο το θέμα σε όλες τις τιμές εύρους.

• Τηλεμετατροπέας AF TC-16A
• Φακοί χωρίς AI
• Φακοί που απαιτούν τη μονάδα εστίασης AU-1 (400mm 

f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fisheye (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm f/5,6)
• 2,1cm f/4
• Δακτύλιος επέκτασης K2
• 180-600mm f/8 ED (σειριακοί αριθμοί 174041-174180)
• 360-1200mm f/11 ED (σειριακοί αριθμοί 174031-174127)

• 200-600mm f/9,5 (σειριακοί αριθμοί 280001-300490)
• Φακοί AF-Nikkor για το F3AF (AF 80mm f/2,8, AF 200mm 

f/3,5 ED, τηλεμετατροπέας AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (σειριακός αριθμός 180900 ή μικρότερος)
• PC 35mm f/2,8 (σειριακοί αριθμοί 851001–906200)
• Παλιό μοντέλο PC 35mm f/3,5
• Παλιό μοντέλο Reflex 1000mm f/6,3 
• Reflex 1000mm f/11 (σειριακοί αριθμοί 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (σειριακοί αριθμοί 200111–200310)

• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED
• AF-S VR 200mm f/2G ED

• AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED

• AF-S 80–200mm f/2,8D ED
• AF-S VR 300mm f/2,8G ED

• AF-S 17–35mm f/2,8D ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
• AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED

• AF-S DX 17–55 mm f/2,8G ED
• AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G 

ED

• AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G ED
• AF-S 28–70mm f/2.8D ED

Φακός Θέση zoom Ελάχ. εύρος Φακός Θέση zoom Ελάχ. εύρος

AF-S DX 12–
24mm f/4G ED

20mm 3,0m AF-S DX VR 18–
200mm f/3,5–

5,6G ED

24mm 1,0m

24mm 1,0m 35–200mm 0,6m

AF-S 17–
35mm f/2,8D 

ED

24mm 2,0m AF 20–35mm 
f/2,8D

24mm 2,5m
28mm 1,0m 28mm 1,0m
35mm 0,6m 35mm 0,6m

AF-S DX 17–
55mm f/2,8G 

ED

28mm 1,5m AF-S NIKKOR 
24–70mm 
f/2,8G ED

35 mm 1,5m

35mm 1,0m 50 mm 1,0m

45–55mm 0,6m AF-S VR 24–
120mm f/3,5–

5,6G ED

24 mm 1,0m

AF 18–35mm 
f/3,5–4,5D ED

24mm 1,0m 28–120 mm 0,6m

28–35mm 0,6m AF-S 28–70mm 
f/2,8D ED

35mm 1,5m
AF-S DX 18–
70mm f/3,5–

4,5G ED

18mm 1,0m 50–70mm 0,6m

24–70mm 0,6m AF-S VR 200–
400mm f/4G ED

250mm 2,5m

AF-S DX 18–
135mm f/3,5–

5,6G ED

18mm 1,0m 300–400mm 2,0m

24–135mm 0,6m
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Προαιρετικές μονάδες φλας (Speedlight)
Με το πέδιλο εξαρτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των φλας
Speedlight της σειράς SB, συμπεριλαμβανομένων των SB-400,
800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S και 29S, απευθείας στη
μηχανή, χωρίς καλώδιο συγχρονισμού.  Διαθέτει ασφάλεια για τα
φλας Speedlight με περόνη ασφαλείας, όπως τα SB-800 και SB-600.
Πριν να τοποθετήσετε μια προαιρετική μονάδα φλας, αφαιρέστε το
κάλυμμα του πέδιλου εξαρτημάτων.  Το ενσωματωμένο φλας δεν θα ενεργοποιηθεί όταν έχει
προσαρτηθεί ένα προαιρετικό φλας Speedlight.

Όταν χρησιμοποιείται με συμβατές μονάδες φλας, όπως τα προαιρετικά φλας Speedlight SB-
400, SB-800 και SB-600 ή το ασύρματο απομακρυσμένο φλας Speedlight SB-R200, η D40
υποστηρίζει το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System (CLS))
της Nikon, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου φλας i-TTL και του συστήματος επικοινωνίας
χρωμάτων φλας.  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των φλας Speedlight για λεπτομέρειες.

Φλας Speedlight SB-400, SB-800 και SB-600
Αυτά τα φλας Speedlight υψηλής απόδοσης έχουν οδηγό αριθμό 30, 53 (θέση κεφαλής zoom 35 mm)
και 42 (θέση κεφαλής zoom 35 mm) αντίστοιχα (m, ISO 200, 20°C. Οι οδηγοί αριθμοί σε ISO 100 είναι
21, 38 και 30). Η κεφαλή του φλας μπορεί να περιστραφεί 90° επάνω από την οριζόντια θέση για
αναπτυσσόμενο φλας ή κοντινές λήψεις.  Τα φλας SB-800 και SB-600 μπορούν επίσης να
περιστραφούν 180° προς τα αριστερά και 90° προς τα δεξιά, ενώ το φλας SB-800 μπορεί να
περιστραφεί 7° κάτω από την οριζόντια θέση.  Τα φλας SB-800 και SB-600 υποστηρίζουν το
αυτόματο zoom (24–105mm και 24–85mm, αντίστοιχα), ώστε η γωνία φωτισμού να
προσαρμόζεται ανάλογα με την εστιακή απόσταση του φακού και διαθέτουν ενσωματωμένο
ευρύ πίνακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γωνία 14mm (το SB-800 υποστηρίζει επίσης
γωνία 17mm) και φωτισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή των
ρυθμίσεων στο σκοτάδι.

Ασύρματο απομακρυσμένο Speedlight SB-R200
Αυτό το υψηλής απόδοσης ασύρματο απομακρυσμένο φλας Speedlight έχει οδηγό αριθμό 14 (m,
ISO 200, 20°C. Ο οδηγός αριθμός σε ISO 100 είναι 10). Παρόλο που δεν μπορεί να προσαρμοστεί
απευθείας στο πέδιλο των εξαρτημάτων , ο έλεγχός του γίνεται με τον εντολέα του προαιρετικού
Speedlight SB-800 ή του ασύρματου Speedlight SU-800.  Μπορείτε να κρατήσετε το φλας SB-
R200 στο χέρι, να το τοποθετήσετε σε μια βάση φλας Speedlight AS-20 ή να το τοποθετήσετε
στο φακό της μηχανής χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εξάρτημα SX-1 για απομακρυσμένο
έλεγχο και κοντινές λήψεις με i-TTL.

Οδηγός αριθμός
Για να υπολογίσετε το εύρος του φλας σε πλήρη ισχύ, διαιρέστε τον οδηγό αριθμό με το διάφραγμα.  Για
παράδειγμα, σε τιμές ISO 200 το SB-400 έχει οδηγό αριθμό 30m. Το εύρος του σε τιμές διαφράγματος f/5,6 είναι
30÷5,6 ή περίπου 5,3 μέτρα.  Για κάθε διπλάσια αύξηση της ευαισθησίας ISO, πολλαπλασιάστε τον οδηγό αριθμό
με την τετραγωνική ρίζα του δύο (περίπου 1,4).
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Εντολέας ασύρματου φλας Speedlight SU-800
Το SU-800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολέας για τις απομακρυσμένες μονάδες φλας SB-
800, 600 ή R200.  Το ίδιο το SU-800 δεν διαθέτει φλας.
Οι ακόλουθες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με τις μονάδες φλας συμβατές με CLS:

Τα παρακάτω φλας Speedlight μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη λειτουργία non-TTL auto (χωρίς
αυτόματο TTL) και τη χειροκίνητη λειτουργία σε ταχύτητες κλείστρου 1/500s ή χαμηλότερες.  Η κατάσταση
φόρτισης του φλας υποδεικνύεται με την ένδειξη ετοιμότητας του φλας Speedlight.  Στη λειτουργία TTL, το
κουμπί λήψης  θα κλειδώσει και δεν θα ληφθεί καμία φωτογραφία. 

Speedlight

SB-400 SB-800 SB-600

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Εντολέας Τηλεχειριστήριο

Λειτουργία/δυνατότητα φλας SB-800 SU-8001 SB-800 SB-600 SB-R200
i-TTL2 3, 4 3 3 5 5 5 5 5

AA Αυτόματο διάφραγμα2 — 6 — 7 7 8 — — 
A Χωρίς αυτόματο TTL — 6 — 7 — 7 — — 

GN Χειροκίνητο με προτεραιότητα εύρους — — — — — — — 
M Χειροκίνητη 4

RPT Φλας πολλαπλών λάμψεων — — — 
REAR Συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα

Μείωση του φαινομένου του 
κοκκινίσματος των ματιών — — — — 

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας — — — — 
Βοηθητικός φωτισμός AF για AF πολλών 

περιοχών2 — — — — 

Αυτόματο zoom — — — — — 
Αυτόματο ISO — — — — — 

1.Διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείται το φλας SU-800 για
τον έλεγχο άλλων μονάδων φλας.

2.Απαιτείται φακός CPU.
3.Στη σημειακή μέτρηση ή όταν επιλέγεται με το φλας Speedlight
χρησιμοποιείται το τυπικό φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR.
Διαφορετικά, χρησιμοποιείται ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός
φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR.

4.Μπορεί να επιλεγεί από το μενού Custom Settings
(Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις) της μηχανής (  78).

5.Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-
TTL για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR.

6.Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου φλας Speedlight για
να επιλέξετε τη λειτουργία φλας.  Η επιλογή Non-TTL auto
(Χωρίς αυτόματο TTL) ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι
συνδεδεμένος φακός χωρίς CPU.

7.Η επιλογή Auto aperture (Αυτόματο διάφραγμα)
ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένος φακός
χωρίς CPU.  Η επιλογή Non-TTL auto (Χωρίς αυτόματο
TTL) ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένος
φακός χωρίς CPU.

8.Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου φλας Speedlight για
να επιλέξετε τη λειτουργία φλας.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα φλας της Nikon
Χρησιμοποιείτε μόνο φλας Speedlight της Nikon.  Οι αρνητικές τάσεις ή τάσεις άνω των 250V που
εφαρμόζονται στο πέδιλο εξαρτημάτων θα μπορούσαν όχι μόνο να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία,
αλλά και να καταστρέψουν τη διάταξη κυκλωμάτων συγχρονισμού της μηχανής ή του φλας.  Πριν να
χρησιμοποιήσετε ένα φλας Speedlight της Nikon που δεν αναφέρεται στην παρούσα ενότητα,
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της Nikon για περισσότερες πληροφορίες.

Προσαρμογέας πέδιλου εξαρτημάτων AS-15
Όταν ο προσαρμογέας πέδιλου εξαρτημάτων AS-15 (διατίθεται ξεχωριστά) είναι προσαρμοσμένος στο πέδιλο
εξαρτημάτων της μηχανής, τα εξαρτήματα του φλας μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός καλωδίου συγχρονισμού.

Speedlight SB-80DX, SB-28DX, SB-28, 
SB-26, SB-25, SB-24

SB-50DX1, SB-23, SB-292
SB-21B2, SB-29s2

SB-30, SB-273, SB-22S,
SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15Λειτουργία φλας

A Χωρίς αυτόματο TTL — 
M Χειροκίνητη

RPT Φλας πολλαπλών λάμψεων — — 

REAR Συγχρονισμός με την πίσω 
κουρτίνα4

1.Στις λειτουργίες P, S, A και M, χαμηλώστε το
ενσωματωμένο φλας και χρησιμοποιήστε μόνο το
προαιρετικό φλας Speedlight.

2.Η αυτόματη εστίαση είναι διαθέσιμη μόνο με τους φακούς
Micro Nikko AF-S VR ED 105mm f/2,8G IF.

3.Όταν τοποθετηθεί στη μηχανή D40, η λειτουργία φλας
ρυθμίζεται αυτόματα σε TTL και απενεργοποιείται η
απελευθέρωση του κλείστρου.  Ρυθμίστε το Speedlight σε
λειτουργία A (χωρίς αυτόματο TTL).

4.Διαθέσιμος όταν η μηχανή χρησιμοποιείται για την
επιλογή της λειτουργίας φλας.
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Σημειώσεις για τα προαιρετικά φλας Speedlight
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φλας Speedlight για λεπτομερείς οδηγίες.  Εάν το φλας Speedlight
υποστηρίζει το σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System), ανατρέξτε στην ενότητα
σχετικά με τις ψηφιακές μηχανές SLR που είναι συμβατές με CLS.  Η μηχανή D40 δεν περιλαμβάνεται στην
κατηγορία «ψηφιακών μηχανών SLR» στα εγχειρίδια των SB-80DX, SB-28DX και SB-50DX.
Εάν στη μηχανή χρησιμοποιείται προαιρετικό φλας Speedlight στις λειτουργίες , , , , ,  ή ,
το ενσωματωμένο φλας θα απενεργοποιηθεί και το προαιρετικό φλας Speedlight θα ενεργοποιηθεί κατά τη
λήψη κάθε φωτογραφίας.  Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες φλας:
•Λειτουργίες , , , ,  και : Συμπληρωματικός φωτισμός φλας και μείωση του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών.  Ο συμπληρωματικός φωτισμός φλας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η
λειτουργία φλας έχει απενεργοποιηθεί ή έχει οριστεί σε αυτόματη λειτουργία και χρησιμοποιείται
προαιρετικό φλας Speedlight.  Η αυτόματη λειτουργία με μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των
ματιών μετατρέπεται σε μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών.

•Λειτουργία   : Η λειτουργία αυτόματου αργού συγχρονισμού μετατρέπεται σε αργό συγχρονισμό, η
λειτουργία αυτόματου αργού συγχρονισμού με μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών
μετατρέπεται σε αργό συγχρονισμό με μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών και η
λειτουργία απενεργοποίησης μετατρέπεται σε αργό συγχρονισμό.

Το προαιρετικό φλας Speedlight δεν θα ανάψει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία .
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή AUTO (Αυτόματη) για την ευαισθησία ISO στις λειτουργίες , , ,

, ,  ή  ή είναι ενεργοποιημένη η επιλογή On (Ενεργοποίηση) για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 10
(ISO auto (Αυτόματο ISO)) στις λειτουργίες P, S, A ή M, η ευαισθησία ISO θα προσαρμοστεί για βέλτιστη
απόδοση του φλας, όταν χρησιμοποιούνται τα προαιρετικά φλας Speedlight SB-400, SB-800 ή SB-600.  Αυτό
μπορεί να προκαλέσει την υποέκθεση αντικειμένων που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σε φωτογραφίες με
φλας οι οποίες λαμβάνονται σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, στο ηλιακό φως ή σε φωτεινό φόντο.  Επιλέξτε
μια άλλη λειτουργία φλας εκτός από τον αργό συγχρονισμό ή επιλέξτε μεγαλύτερο διάφραγμα.
Το κλείστρο θα συγχρονιστεί με το εξωτερικό φλας σε ταχύτητες 1/500s ή χαμηλότερες.
Ο έλεγχος φλας i-TTL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαισθησίες ISO μεταξύ 200 και 1600. Σε υψηλότερες τιμές,
ενδέχεται να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ορισμένες τιμές εύρους ή διαφράγματα.  Εάν η
ένδειξη ετοιμότητας του φλας αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα περίπου μετά τη λήψη της φωτογραφίας, έχει
ενεργοποιηθεί η πλήρης ισχύς του φλας και η φωτογραφία ενδέχεται να έχει ανεπαρκή έκθεση.
Τα φλας SB-400, SB-800 και SB-600 παρέχουν μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών, ενώ τα
φλας SB-800, SB-600 και SU-800 βοηθητικό φωτισμό AF (το φλας SU-800 δεν παρέχει βοηθητικό φωτισμό AF
στη λειτουργία κοντινών λήψεων).  Με τις άλλες μονάδες Speedlight, ο βοηθητικός φωτισμός αυτόματης
εστίασης της μηχανής χρησιμοποιείται για το βοηθητικό φωτισμό αυτόματης εστίασης και τη μείωση του
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών.  Εάν τα χειριστήρια των SB-800, SB-600 ή SU-800 χρησιμοποιούνται
για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης φλας, στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης της μηχανής θα εμφανιστεί το .
Στις ακόλουθες λειτουργίες, το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f/-) ποικίλλει ανάλογα με την
ευαισθησία ISO:

Για κάθε αύξηση της ευαισθησίας κατά ένα βήμα (π.χ. από 200 σε 400), το διάφραγμα κατεβαίνει μισό
σημείο f/-.  Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, η
μέγιστη τιμή για το διάφραγμα είναι το μέγιστο διάφραγμα του φακού.
Όταν χρησιμοποιείται καλώδιο συγχρονισμού σειράς SC 17, 28 ή 29 για φωτογράφηση με φλας εκτός
μηχανής, ενδέχεται να μην επιτευχθεί σωστή έκθεση στη λειτουργία i-TTL.  Συνιστάται να ενεργοποιήσετε
τη σημειακή μέτρηση, για να επιλέξετε τον κανονικό έλεγχο φλας i-TTL.  Τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη και
προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη.
Στη λειτουργία i-TTL, χρησιμοποιήστε τον πίνακα φλας ή τον προσαρμογέα ανάκλασης που παρέχεται με το
φλας Speedlight.  Μη χρησιμοποιείτε άλλους πίνακες όπως πίνακες διάχυσης, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει εσφαλμένη έκθεση.  Το αυτόματο zoom διατίθεται μόνο με τα φλας Speedlight SB-800 και SB-600.

Λειτουργία
Μέγιστο διάφραγμα σε ευαισθησία ISO

200 400 800 1600
P, , , , , , 4 4,8 5,6 6,7

8 9,5 11 13
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Άλλα εξαρτήματα

Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης
Οι παρακάτω κάρτες μνήμης SD έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση με τη μηχανή D40.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι κάρτες του τύπου και της χωρητικότητας που
καθορίζεται, ανεξάρτητα από την ταχύτητα.

Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας με άλλα είδη καρτών.  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
παραπάνω κάρτες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Αξεσουάρ του 
προσοφθαλμίου 
σκοπεύτρου

• Φακοί σκοπεύτρου με ρύθμιση διόπτρας: Οι φακοί είναι διαθέσιμοι με τις διόπτρες
–5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 και +3m–1.  Χρησιμοποιήστε τους φακούς με ρύθμιση
διόπτρας μόνο όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή εστίαση με το
ενσωματωμένο ρυθμιστικό διόπτρας (–1,7 έως +0,5m–1).  Δοκιμάστε τους φακούς με
ρύθμιση διόπτρας πριν να τους αγοράσετε, για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να
επιτευχθεί η επιθυμητή εστίαση.

• Μεγεθυντικός φακός DG-2: Μεγεθύνετε τη σκηνή που εμφανίζεται στο κέντρο του
σκοπεύτρου για κοντινές λήψεις, αντιγραφή, τηλεφακούς και άλλες εργασίες που απαιτούν
πρόσθετη ακρίβεια.  Απαιτείται προσαρμογέας προσοφθαλμίου (διατίθεται ξεχωριστά).

• Προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-22: Συνδέστε το μεγεθυντικό φακό DG-2 στη
μηχανή D40.

• Προσάρτημα προβολής ορθής DR-6: Το DR-6 προσαρμόζεται στο προσοφθάλμιο
του σκοπεύτρου σε ορθή γωνία, επιτρέποντας την προβολή της εικόνας στο
σκόπευτρο από επάνω, όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Φίλτρα

• Τα φίλτρα Nikon μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη: βιδωτά, συρταρωτά και πίσω
εναλλαγής.  Χρησιμοποιήστε φίλτρα της Nikon. Τα άλλα φίλτρα μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές στην αυτόματη εστίαση ή στην ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους.

• Η μηχανή D40 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φίλτρα γραμμικής πόλωσης.
Χρησιμοποιήστε το φίλτρο κυκλικής πόλωσης C-PL.

• Τα φίλτρα NC και L37C συνιστώνται για την προστασία του φακού.
• Όταν χρησιμοποιείτε φίλτρο R60 ορίστε την αντιστάθμιση έκθεσης σε +1.
• Εάν χρησιμοποιήσετε φίλτρο όταν το θέμα καδράρεται σε ζωηρό φως ή όταν υπάρχει
στο κάδρο πηγή ζωηρού φωτός, ενδέχεται να εμφανιστεί παραμόρφωση moire.

• Η μέτρηση κέντρου βάρους συνιστάται σε φίλτρα με συντελεστές έκθεσης
(συντελεστές φίλτρου) άνω του 1xΧ (Y48, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2,
A12, B2, B8, B12).

Κάρτες μνήμης
• Οι κάρτες μνήμης πρέπει να φορμάρονται στη φωτογραφική μηχανή πριν από την πρώτη χρήση.
• Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε κάρτες μνήμης.  Μην αφαιρείτε κάρτες
μνήμης από τη μηχανή, μην απενεργοποιείτε τη μηχανή, μην αφαιρείτε και μην αποσυνδέετε την πηγή
τροφοδοσίας κατά το φορμάρισμα, την καταγραφή, τη διαγραφή ή την αντιγραφή δεδομένων σε
υπολογιστή.  Η μη τήρηση αυτών των μέτρων προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή
καταστροφή της μηχανής ή της κάρτας.

• Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλα ή με μεταλλικά αντικείμενα.
• Μην ασκείτε πίεση στο περίβλημα της κάρτας.  Διαφορετικά, μπορεί να καταστραφεί η κάρτα.
• Μην ρίχνετε κάτω, λυγίζετε ή εκθέτετε την κάρτα σε δυνατά χτυπήματα.
• Μην εκθέτετε σε θερμότητα, νερό, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.

SanDisk 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†

Toshiba 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†

Panasonic 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†

Lexar 128MB, 256MB, 512MB, 1GB (Platinum II/Professional), 2GB (Platinum
II/Professional)*

* Εάν η κάρτα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή
ανάγνωσης καρτών ή άλλη, ελέγξτε εάν η συσκευή
υποστηρίζει κάρτες 2GB και 4GB.

† Συμβατή με SDHC. Εάν η κάρτα πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή ανάγνωσης
καρτών ή άλλη συσκευή, ελέγξτε εάν η
συσκευή υποστηρίζει το SDHC.
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Εξαρτήματα για τη μηχανή D40
Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, ήταν διαθέσιμα τα παρακάτω εξαρτήματα για τη μηχανή
D40.  Για ενημερωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στις τοποθεσίες της Nikon στο web ή στους
πιο πρόσφατους καταλόγους προϊόντων.

Σύνδεση του προαιρετικού ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 και του μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a 

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια για τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 και τους
μετασχηματιστές EH-5a.

Τροφοδοσία

• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL9: Πρόσθετες μπαταρίες EN-EL9 διατίθενται
από τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης και αντιπροσωπείες για σέρβις της Nikon.

• Μετασχηματιστές ρεύματος EH-5a: Χρησιμοποιήστε τον για να τροφοδοτήσετε τη μηχανή για
εκτεταμένες περιόδους. Απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5 (διατίθεται χωριστά). 
Ο μετασχηματιστής ρεύματος EH-5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το μετασχηματιστή EH-5a. 

• Ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5: Συνδέστε το μετασχηματιστή EH-5 ή EH-5a στη μηχανή D40.
Καπάκια 
σώματος

• Καπάκι σώματος BF-1A: Το BF-1A διατηρεί τον καθρέπτη, την οθόνη του σκοπεύτρου και το
χαμηλοπερατό φίλτρο ανέπαφα από τη σκόνη, όταν ο φακός δεν βρίσκεται στη θέση του.

Καλώδια video • Καλώδιο video EG-D100: Προβολή φωτογραφιών σε τηλεόραση ή εγγραφή φωτογραφιών σε
βιντεοκασέτα (  62).

Τηλεχειριστήρια

• Ασύρματο τηλεχειριστήριο ML-L3: Χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένο κουμπί λήψης για
αυτοπορτραίτα ή για την αποτροπή του θαμπώματος που προκαλείται από το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής.  Το ML-L3 χρησιμοποιεί μπαταρία 3V CR2505.

Λογισμικό

• Capture NX: Ένα πλήρες πακέτο επεξεργασίας εικόνας με υποστήριξη για εικόνες RAW.
• Camera Control Pro 2: Χειριστείτε τη μηχανή μέσω υπολογιστή και αποθηκεύστε τις φωτογραφίες
απευθείας στο δίσκο.

Σημείωση: Επίσης, η μηχανή D40 υποστηρίζεται από το λογισμικό Camera Control Pro, έκδοσης
1.2.0 ή νεότερης.  Το Capture NX και το Camera Control Pro εκτελεί αυτόματο έλεγχο για
ενημερωμένες εκδόσεις εάν κατά την εκκίνηση εντοπιστεί σύνδεση στο Internet.  Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού.

1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ανοίξτε τα καλύμματα
διαμερίσματος μπαταρίας ( ) και ακροδεκτών τροφοδοσίας ( ).

2 Τοποθετήστε την επαφή του μετασχηματιστή EP-5 στο
διαμέρισμα της μπαταρίας, όπως φαίνεται στα δεξιά,
φροντίζοντας οι πόλοι «+» και «–» να έχουν το σωστό
προσανατολισμό.

3 Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω της οπής στο κάλυμμα
του ακροδέκτη τροφοδοσίας και κλείστε το κάλυμμα του
διαμερίσματος μπαταρίας.

4 Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή EH-5a στην υποδοχή ρεύματος AC του
μετασχηματιστή ( ) και το βύσμα EH-5a DC στην υποδοχή EP-5 DC στον ακροδέκτη ( ).
Όταν η μηχανή τροφοδοτείται από μετασχηματιστή ρεύματος, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη στάθμης της μπαταρίας . 

1 2 3 4 5
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Φροντίδα της μηχανής
Αποθήκευση
Εάν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μια μεγάλη χρονική περίοδο,
απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και
στεγνό μέρος, με το κάλυμμα των ακροδεκτών στη θέση του.  Για να αποφύγετε τη μούχλα ή
τους μύκητες, αποθηκεύστε τη μηχανή σε ξηρό μέρος με καλό αερισμό.  Μην αποθηκεύετε τη
μηχανή με μπάλες ναφθαλίνης ή καμφοράς ή σε μέρη που:
• δεν αερίζονται καλά ή με υγρασία είναι άνω του 60%
• είναι δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως τηλεοράσεις ή
ραδιόφωνα

• εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C (για παράδειγμα, κοντά σε σόμπα ή κλειστό όχημα
σε μια ζεστή ημέρα) ή κάτω των -10°C

Καθαρισμός

Σώμα μηχανής

Αφαιρείτε τη σκόνη και το χνούδι με ένα φυσητήρι και κατόπιν σκουπίζετε απαλά με ένα
μαλακό, στεγνό πανί.  Μετά τη χρήση της μηχανής στην παραλία, καθαρίστε την άμμο ή
το αλάτι με ένα πανί βρεγμένο με απεσταγμένο νερό και σκουπίστε καλά.  Σημαντικό: Η
παρουσία σκόνης και άλλων ξένων σωματιδίων στο εσωτερικό της μηχανής ενδέχεται να
δημιουργήσουν βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Φακός, 
καθρέπτης και 
σκόπευτρο

Αυτά τα στοιχεία έχουν κατασκευαστεί από γυαλί και καταστρέφονται εύκολα.  Αφαιρείτε
τη σκόνη και τα χνούδια με ένα φυσητήρι.  Εάν χρησιμοποιείτε ένα φυσητήρι αεροζόλ,
κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα για να αποτραπεί η διαρροή υγρού.  Για να αφαιρέσετε
αποτυπώματα και άλλους λεκέδες, βάλτε μικρή ποσότητα καθαριστικού φακού σε ένα
μαλακό πανί και καθαρίστε προσεκτικά.

Οθόνη
Αφαιρείτε τη σκόνη και τα χνούδια με ένα φυσητήρι.  Όταν αφαιρείτε αποτυπώματα και
άλλους λεκέδες, σκουπίστε την επιφάνεια απαλά με ένα μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά.
Μην ασκείτε πίεση, ώστε να μην προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία.

Η οθόνη
Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή
των υγρών κρυστάλλων με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας.

Σέρβις στη μηχανή και στα εξαρτήματα
Η μηχανή D40 είναι μια συσκευή ακριβείας και απαιτεί τακτικό σέρβις.  Η Nikon συνιστά το αρχικό
κατάστημα λιανικής ή ο αντιπρόσωπος service της Nikon να επιθεωρεί τη μηχανή μία φορά κάθε ένα με δύο
χρόνια και να υποβάλλεται σε σέρβις μία φορά κάθε τρία με πέντε χρόνια (λάβετε υπόψη ότι τα σέρβις
γίνονται επί πληρωμής).  Η συχνή επιθεώρηση και το σέρβις συνιστώνται ιδιαιτέρως εάν η μηχανή
χρησιμοποιείται επαγγελματικά.  Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται τακτικά με τη μηχανή, όπως
φακοί ή προαιρετικά φλας Speedlight, πρέπει να συμπεριληφθούν στην επιθεώρηση ή το σέρβις της
μηχανής.



Τεχνικά στοιχεία/Φροντίδα της μηχανής 105

Το χαμηλοπερατό φίλτρο
Ο αισθητήρας εικόνας που λειτουργεί ως το στοιχείο εικόνας της μηχανής διαθέτει χαμηλοπερατό
φίλτρο για την αποτροπή του φαινομένου moire. Εάν υποψιάζεστε ότι οι ακαθαρσίες ή η σκόνη μέσα
στο φίλτρο εμφανίζονται στις φωτογραφίες σας, μπορείτε να καθαρίσετε το φίλτρο όπως
περιγράφεται παρακάτω. Ωστόσο, σημειώστε ότι το φίλτρο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και
καταστρέφεται εύκολα. Η Nikon συνιστά το φίλτρο να καθαρίζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό service της Nikon. Για να αποφευχθεί η απενεργοποίηση της μηχανής, ενώ είναι
ανυψωμένος ο καθρέπτης, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή έναν προαιρετικό
μετασχηματιστή ρεύματος EH-5a με έναν ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5 (  103).

Χρήση μιας αξιόπιστης πηγής ενέργειας
Η κουρτίνα του κλείστρου είναι ευαίσθητη και καταστρέφεται εύκολα.  Εάν η μηχανή απενεργοποιηθεί ενώ ο
καθρέπτης είναι ανυψωμένος, η κουρτίνα θα κλείσει αυτόματα.  Για να αποτρέψετε την καταστροφή της
κουρτίνας, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
• Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός ή ο έλεγχος.  Μην αφαιρείτε ή
αποσυνδέετε την πηγή τροφοδοσίας όταν είναι ανυψωμένος ο καθρέπτης.

• Εάν το φορτίο της μπαταρίας εξαντληθεί ενώ ο καθρέπτης ανυψώνεται, θα ακουστεί ένας
χαρακτηριστικός ήχος «μπιπ» και η λάμπα βοηθητικού φωτισμού AF θα αναβοσβήνει για να σας
ειδοποιήσει ότι η κουρτίνα κλείστρου θα κλείσει και ο καθρέπτης θα χαμηλώσει σε περίπου δύο λεπτά.
Ολοκληρώστε αμέσως τον καθαρισμό ή την επιθεώρηση.

1 Αφαιρέστε το φακό και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

2 Επιλέξτε τη ρύθμιση Mirror lock-up (Κλείδωμα καθρέπτη) από το μενού ρυθμίσεων
(λάβετε υπόψη ότι η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για στάθμες μπαταρίας  ή
χαμηλότερες).

3 Επισημάνετε την επιλογή On (Ενεργοποίηση) και πιέστε το
κουμπί OK.  Θα εμφανιστεί το μήνυμα που παρουσιάζεται στα
δεξιά.  Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία χωρίς να
ελέγξετε το χαμηλοπερατό φίλτρο, απενεργοποιήστε τη μηχανή.

4 Πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω.  Ο καθρέπτης θα ανυψωθεί
και η κουρτίνα κλείστρου θα ανοίξει, αποκαλύπτοντας το
χαμηλοπερατό φίλτρο.

5 Κρατήστε τη μηχανή με τέτοιο τρόπο, ώστε το φως να πέφτει
επάνω στο χαμηλοπερατό φίλτρο, και ελέγξτε εάν το φίλτρο έχει
σκόνη ή χνούδια.  Εάν δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα,
προχωρήστε στο βήμα 7.

6 Αφαιρέστε τη σκόνη και τα χνούδια από το φίλτρο με ένα φυσητήρι.
Μη χρησιμοποιείτε βουρτσάκι-φυσερό, καθώς οι τρίχες της
βούρτσας μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο.  Οι ακαθαρσίες που
δεν απομακρύνονται με το φυσητήρι θα πρέπει να απομακρυνθούν
μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό service της Nikon.  Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίξετε ή να σκουπίσετε το φίλτρο.

7 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.  Ο καθρέφτης θα χαμηλώσει και η κουρτίνα του κλείστρου θα
κλείσει.  Επανατοποθετήστε το φακό ή το κάλυμμα.
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Φροντίδα της μηχανής και της μπαταρίας: Προφυλάξεις
Μη ρίχνετε τη μηχανή κάτω: Το προϊόν ενδέχεται να εμφανίσει
δυσλειτουργία, εάν υποστεί δυνατά χτυπήματα ή κραδασμούς.
Διατηρείτε τη μηχανή στεγνή: Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο
και μπορεί να εμφανίσει δυσλειτουργία, εάν βυθιστεί σε νερό ή
εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα υγρασίας.  Εάν σκουριάσει ο εσωτερικός
μηχανισμός, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία: Οι
απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως όταν μπαίνετε ή βγαίνετε
από ένα θερμαινόμενο κτίριο μια κρύα μέρα, μπορεί να
προκαλέσουν συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό της
συσκευής.  Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας,
τοποθετείτε τη συσκευή σε μια τσάντα μεταφοράς ή σε μια πλαστική
τσάντα πριν να την εκθέσετε σε απότομη αλλαγή θερμοκρασίας.
Αποφεύγετε τα έντονα μαγνητικά πεδία: Μη χρησιμοποιείτε και
μην αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει
έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητικά πεδία.  Οι
ισχυρές εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού ή τα μαγνητικά πεδία που
παράγονται από συσκευές όπως ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις μπορεί
να προκαλέσουν παρεμβολές στην οθόνη, βλάβη στα δεδομένα της
κάρτας μνήμης ή να επηρεάσουν τα εσωτερικά κυκλώματα του
προϊόντος.
Μην αφήνετε το φακό στραμμένο προς τον ήλιο: Μην αφήνετε το
φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.  Το έντονο φως μπορεί να
προκαλέσει τη φθορά του αισθητήρα εικόνας ή ένα λευκό θάμπωμα
στις φωτογραφίες.

Blooming: Στις φωτογραφίες του ήλιου ή άλλων ισχυρών
πηγών φωτός μπορεί να εμφανιστούν κάθετες λευκές
ραβδώσεις.  Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «blooming», μπορεί
να αποφευχθεί μειώνοντας την ποσότητα του φωτός που πέφτει
στον αισθητήρα εικόνας, είτε επιλέγοντας χαμηλή ταχύτητα του
κλείστρου και μικρό διάφραγμα είτε χρησιμοποιώντας φίλτρο
ND.
Μην αγγίζετε την κουρτίνα του κλείστρου: Η κουρτίνα του
κλείστρου είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και καταστρέφεται εύκολα.  Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιέσετε την κουρτίνα, να την
σκαλίσετε με εργαλεία καθαρισμού ή να φυσήξετε επάνω της ισχυρά
ρεύματα αέρα από το φυσητήρι.  Οι ενέργειες αυτές μπορεί να
γρατσουνίσουν ή να σκίσουν την κουρτίνα.
Να χειρίζεστε όλα τα κινούμενα μέρη με προσοχή: Μην
εφαρμόζετε δύναμη στα καλύμματα του διαμερίσματος της
μπαταρίας, της υποδοχής κάρτας ή της επαφής σύνδεσης.  Αυτά τα
εξαρτήματα μπορούν να υποστούν εύκολα βλάβη.
Επαφές φακού: Διατηρείτε τις επαφές του φακού καθαρές.
Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν να αφαιρέσετε ή να
αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας: Μην αποσυνδέετε το
προϊόν από την πρίζα και μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το προϊόν
είναι ενεργοποιημένο ή κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή εικόνων.  Η
βίαιη διακοπή της τροφοδοσίας στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να
προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μνήμης ή της
εσωτερικής διάταξης κυκλωμάτων του προϊόντος.  Για να
αποτρέψετε την κατά λάθος διακοπή ρεύματος, αποφύγετε τη
μεταφορά του προϊόντος από το ένα μέρος στο άλλο όταν ο
μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένος.
Καθαρισμός: Όταν καθαρίζετε το σώμα της μηχανής, αφαιρείτε
απαλά τη σκόνη και το χνούδι με ένα φυσητήρι και κατόπιν
σκουπίζετε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.  Μετά από χρήση της
μηχανής στην παραλία, καθαρίστε την άμμο και το αλάτι με ένα πανί
βρεγμένο με λίγο νερό και σκουπίστε καλά τη μηχανή.

Ο φακός και ο καθρέπτης καταστρέφονται εύκολα.  Σκόνη και
χνούδια πρέπει να αφαιρούνται απαλά με φυσητήρι.  Όταν
χρησιμοποιείτε ένα φυσητήρι αεροζόλ, κρατήστε το δοχείο
κατακόρυφα για να αποτραπεί η διαρροή υγρού.  Για να αφαιρέσετε
τις δαχτυλιές και άλλους λεκέδες από το φακό, απλώστε μικρή
ποσότητα καθαριστικού φακών σε μαλακό πανί και σκουπίστε το
φακό προσεκτικά.
Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του χαμηλοπερατού
φίλτρου, ανατρέξτε στην ενότητα «Το χαμηλοπερατό φίλτρο» (
105).
Αποθήκευση: Για να αποφύγετε τη μούχλα ή τους μύκητες,
αποθηκεύστε τη μηχανή σε ξηρό μέρος με καλό αερισμό.  Εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε τη σε πλαστική
τσάντα με αποξηραντικό.  Ωστόσο, μην αποθηκεύετε τη θήκη της
μηχανής σε πλαστική τσάντα, για να μην καταστραφεί το υλικό της.
Το αποξηραντικό σταδιακά χάνει την ικανότητά του να απορροφά
υγρασία και θα πρέπει να το αλλάζετε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Για να αποφύγετε τη μούχλα, βγάζετε τη μηχανή από το χώρο
αποθήκευσης μία φορά το μήνα τουλάχιστον.  Ενεργοποιήστε τη
μηχανή και πιέστε μερικές φορές το κουμπί λήψης πριν την
αποθηκεύσετε ξανά.
Αποθηκεύετε την μπαταρία σε δροσερό και ξηρό χώρο.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακροδέκτη πριν να την
αποθηκεύσετε.
Σημειώσεις για την οθόνη: Η οθόνη μπορεί να περιέχει μερικά
pixel που είναι πάντα αναμμένα ή δεν ανάβουν.  Αυτό είναι κοινό
χαρακτηριστικό σε όλες τις οθόνης TFT LCD και δεν αποτελεί ένδειξη
βλάβης.  Οι εικόνες που καταγράφονται με τη χρήση του προϊόντος
δεν επηρεάζονται.
Οι εικόνες της οθόνης μπορεί να μη διακρίνονται εύκολα κάτω από
έντονο φως.
Μην πιέζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή
δυσλειτουργία.  Με ένα φυσητήρι μπορείτε να αφαιρέσετε σκόνη ή
χνούδια από την οθόνη.  Μπορείτε να αφαιρέσετε λεκέδες εάν
σκουπίσετε την επιφάνεια απαλά με ένα μαλακό πανί ή δέρμα
σαμουά.  Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από
το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή των υγρών
κρυστάλλων με το δέρμα, τα μάτια και το στόμα σας.
Μπαταρίες: Η παρουσία ακαθαρσιών στους πόλους της μπαταρίας
ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της μηχανής και επομένως
πρέπει να απομακρύνονται με ένα μαλακό, στεγνό κομμάτι ύφασμα
πριν από τη χρήση της μηχανής.  Αφού αφαιρέσετε την μπαταρία
από τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ξανά το κάλυμμα
των ακροδεκτών.
Φορτίστε την μπαταρία πριν να τη χρησιμοποιήσετε.  Όταν τραβάτε
φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις, προετοιμάστε μια
εφεδρική μπαταρία EN-EL9 και φορτίστε την πλήρως.  Ανάλογα με
την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να μην μπορείτε να
προμηθευτείτε άμεσα μπαταρίες αντικατάστασης.
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Τις κρύες ημέρες, η ισχύς της μπαταρίας συνήθως μειώνεται.  Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη προτού τραβήξετε φωτογραφίες έξω με κρύο καιρό.  Φυλάσσετε μια εφεδρική μπαταρία σε ζεστό
μέρος και αλλάζετε τις μπαταρίες, όταν χρειάζεται.  Όταν θερμανθεί, μια παγωμένη μπαταρία μπορεί να ανακτήσει
μέρος του φορτίου της.
Η συνέχιση της φόρτισης της μπαταρίας μετά την πλήρη φόρτισή της μπορεί να βλάψει τις επιδόσεις της
μπαταρίας.
Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή ή να εκραγούν, εάν δεν τις χειριστείτε σωστά.  Τηρήστε τις
ακόλουθες προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες:
• Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία.
• Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί έπειτα από παρατεταμένη χρήση.  Να είστε προσεκτικοί με το χειρισμό της
μπαταρίας.

• Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες για χρήση με αυτήν τη συσκευή.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες ή υπερβολική θερμότητα.
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι.  Ανακυκλώνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα
με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

Ξένα σωματίδια στο χαμηλοπερατό φίλτρο
Η Nikon λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να αποτραπεί η επαφή ξένων σωματιδίων με το
χαμηλοπερατό φίλτρο κατά την παραγωγή και την αποστολή.  Ωστόσο, η μηχανή D40 είναι σχεδιασμένη
για να χρησιμοποιείται με εναλλάξιμους φακούς και ξένα σωματίδια μπορεί να εισχωρήσουν στη μηχανή
κατά την αφαίρεση ή αλλαγή των φακών.  Όταν αυτά τα ξένα σωματίδια εισχωρήσουν στη μηχανή, μπορεί
να προσκολληθούν στο χαμηλοπερατό φίλτρο και ενδέχεται να εμφανιστούν στις φωτογραφίες που
τραβάτε κάτω από ορισμένες συνθήκες.  Για να προστατέψετε τη μηχανή όταν δεν υπάρχει τοποθετημένος
φακός, πρέπει να επανατοποθετήσετε το καπάκι σώματος που παρέχεται μαζί με τη μηχανή, αφού πρώτα
απομακρύνετε προσεκτικά όλη τη σκόνη και άλλα ξένα σωματίδια που μπορεί να είναι προσκολλημένα στο
καπάκι σώματος.
Εάν εισχωρήσουν ξένα σωματίδια στο χαμηλοπερατό φίλτρο, καθαρίστε το φίλτρο ή αναθέστε τον
καθαρισμό του στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό service της Nikon (  x).  Οι φωτογραφίες που έχουν
επηρεαστεί από την παρουσία ξένων σωματιδίων στο φίλτρο μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με
το λογισμικό Capture NX (διατίθεται ξεχωριστά,  103) ή με τις επιλογές καθαρισμού εικόνας που
διατίθενται σε κάποιες εκδόσεις εφαρμογών εικόνας τρίτων κατασκευαστών.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η μηχανή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ελέγξτε την παρακάτω λίστα με τα συνηθισμένα
προβλήματα πριν να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής ή τον αντιπρόσωπο της Nikon.
Ανατρέξτε στους αριθμούς σελίδων στη δεξιά στήλη για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση για τις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές

Πρόβλημα Λύση
Η μηχανή αργεί να ενεργοποιηθεί. Διαγράψτε αρχεία ή φακέλους. 20, 65

Το σκόπευτρο δεν είναι εστιασμένο.
Προσαρμόστε την εστίαση του σκοπεύτρου ή
χρησιμοποιήστε προαιρετικούς φακούς με ρύθμιση
διόπτρας.

14, 102

Οι οθόνες απενεργοποιούνται χωρίς
προειδοποίηση.

Επιλέξτε μεγαλύτερη υστέρηση αυτόματης
απενεργοποίησης. 78

Η μηχανή σταματά να λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημείωση για τις
ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές», παρακάτω. — 

Η οθόνη στο σκόπευτρο δεν
ανταποκρίνεται και εμφανίζεται αμυδρή.

Οι χρόνοι απόκρισης και η φωτεινότητα της οθόνης
του σκοπεύτρου διαφέρουν ανάλογα με τη
θερμοκρασία.

— 

Κάποιο στοιχείο του μενού δεν
εμφανίζεται.

Επιλέξτε Full (Πλήρης) για τη ρύθμιση CSM/Setup
menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων). 80

Δεν είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου
μενού.

Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών σε άλλη
ρύθμιση ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 4, 12

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους
της εικόνας. Η ποιότητα εικόνας ορίζεται σε RAW ή RAW+B. 30

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της μέτρησης. Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα αυτόματης
έκθεσης. 46

Δεν είναι δυνατή η μέτρηση της ισορροπίας
λευκού. Το αντικείμενο είναι πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό. 71

Δεν είναι δυνατή η επιλογή της εικόνας ως
πηγή για την προτοποθετημένη ισορροπία
λευκού.

Η εικόνα δεν δημιουργήθηκε με μηχανή D40. 72

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ταχύτητες
κλείστρου. Φλας σε χρήση. 117

Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας περιοχής
εστίασης.

• Για τη λειτουργία επιλογής περιοχών AF έχει
επιλεγεί το πλησιέστερο θέμα: επιλέξτε μια άλλη
λειτουργία.

• Πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, για να
ενεργοποιήσετε τα φωτόμετρα.

24

14

Η εστίαση δεν κλειδώνει όταν το κουμπί
λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί AE-L/AF-L για να
κλειδώσετε την εστίαση στη λειτουργία αυτόματης
εστίασης AF-C ή κατά τη φωτογράφηση κινούμενων
θεμάτων στη λειτουργία AF-A.

23, 26

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ένα ισχυρό εξωτερικό στατικό φορτίο
ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της μηχανής.
Απενεργοποιήστε τη μηχανή, βγάλτε και βάλτε και πάλι την μπαταρία
(σημειώστε ότι η μπαταρία μπορεί να είναι ζεστή ή αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και μετά ενεργοποιήστε και πάλι τη
μηχανή.  Εάν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τη μηχανή και
πιέστε το διακόπτη επαναφοράς (βλέπε δεξιά. Σημειώστε ότι με τον τρόπο
αυτό επαναφέρονται οι αρχικές ρυθμίσεις του ρολογιού).  Σε περίπτωση
συνεχιζόμενης βλάβης, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της Nikon.

Διακόπτης
επαναφοράς

Κάλυμμα
επαφής
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Πρόβλημα Λύση

Η εικόνα στο σκόπευτρο δεν 
είναι εστιασμένη.

• Επιλεγμένη η χειροκίνητη εστίαση: εάν έχει προσαρμοστεί φακός
AF-S ή AF-I, επιλέξτε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Διαφορετικά, εστιάστε χειροκίνητα.

• Η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει χρησιμοποιώντας την αυτόματη
εστίαση: χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση ή το κλείδωμα της
εστίασης.

• Ο φακός δεν είναι AF-S ή AF-I: χρησιμοποιήστε χειροκίνητη εστίαση.

28, 97

26, 28

28, 97

Ο βοηθητικός φωτισμός AF 
δεν ανάβει.

• Περιστροφή του επιλογέα λειτουργιών στη θέση  ή : επιλέξτε
μια άλλη λειτουργία.

• Η λάμπα του βοηθητικού φωτισμού AF δεν ανάβει για τη
χειροκίνητη εστίαση ή για τη συνεχή λειτουργία αυτόματης
εστίασης.  Επιλέξτε AF-S.

• Δεν έχει επιλεγεί η κεντρική περιοχή εστίασης: επιλέξτε την
κεντρική περιοχή εστίασης

• Ενεργοποιήστε την επιλογή On (Ενεργοποίηση) για την
προσαρμοσμένη ρύθμιση 9 (AF-assist (Υποβοήθηση αυτόματης
εστίασης)).

• Ο φωτισμός έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα.  Ο φωτισμός μπορεί
να θερμανθεί με τη συνεχή χρήση. Περιμένετε να κρυώσει η λάμπα.

4, 18–19

23

25

76

— 

Το κουμπί λήψης είναι 
απενεργοποιημένο.

• Η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, έχει κλειδώσει ή δεν έχει τοποθετηθεί.

• Το φλας φορτίζει.
• Η μηχανή δεν είναι εστιασμένη.
• Προσαρμόστηκε φακός CPU με δακτύλιο διαφράγματος χωρίς
κλείδωμα του διαφράγματος στην υψηλότερη ρύθμιση f/-.

• Προσαρμόστηκε φακός χωρίς CPU: περιστρέψτε τον επιλογέα
λειτουργιών της μηχανής στη θέση M.

• Ο επιλογέας λειτουργιών περιστράφηκε στη θέση S μετά την
επιλογή ταχύτητας κλείστρου bulb στη λειτουργία M: επιλέξτε νέα
ταχύτητα κλείστρου.

12, 13, 
15
17
23

8, 39

39, 43, 
45

41, 43

Δεν λαμβάνονται 
φωτογραφίες όταν είναι 
πατημένο το κουμπί λήψης 
του τηλεχειριστηρίου.

• Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.
• Επιλέξτε λειτουργία τηλεχειρισμού.
• Το φλας φορτίζει.
• Η ώρα που έχει επιλεγεί για την προσαρμοσμένη ρύθμιση 17

(Remote on duration (Διάρκεια ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου))
έχει περάσει: επιλέξτε πάλι τη λειτουργία τηλεχειρισμού.

• Έντονο φως παρεμβάλλεται στη λειτουργία τηλεχειρισμού.

103
33
17
79

— 
Λαμβάνεται μόνο μία λήψη 
κάθε φορά που πιέζετε το 
κουμπί λήψης σε λειτουργία 
συνεχών διαδοχικών λήψεων.

Όταν το ενσωματωμένο φλας είναι ανυψωμένο δεν είναι διαθέσιμη τη
λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων.

32, 34, 
36

Η μηχανή λειτουργεί αργά 
κατά την εγγραφή των 
φωτογραφιών.

Απενεργοποιήστε την αποθορυβοποίηση. 73

Η ημερομηνία εγγραφής δεν 
είναι σωστή. Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής. 11

Η τελική φωτογραφία είναι 
μεγαλύτερη από την περιοχή 
που εμφανίζεται στο 
σκόπευτρο.

Το σκόπευτρο έχει οριζόντια και κατακόρυφη κάλυψη κάδρου
περίπου 95%. — 

Διάσπαρτες φωτεινές 
κουκκίδες («θόρυβος») 
εμφανίζονται στις 
φωτογραφίες.

• Επιλέξτε χαμηλότερη ευαισθησία ISO ή χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία αποθορυβοποίησης.

• Η ταχύτητα του κλείστρου είναι μικρότερη από 1s: χρησιμοποιήστε
τη λειτουργία αποθορυβοποίησης.

37, 73

73

Εμφανίζονται κοκκινωπές 
περιοχές στις φωτογραφίες.

Ενδέχεται να εμφανιστούν κοκκινωπές περιοχές σε φωτογραφήσεις
μακράς διαρκείας.  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποθορυβοποίησης
κατά τη λήψη σε ταχύτητες κλείστρου «bulb» ή «--».

44, 73
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Πρόβλημα Λύση

Τα χρώματα είναι αφύσικα

• Επιλέξτε τη λειτουργία P, S, A ή M και ρυθμίστε την
ισορροπία λευκού, ώστε να ταιριάζει με την πηγή φωτός.

• Επιλέξτε τη λειτουργία P, S, A ή M και προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας).

39, 49

39, 68

Εμφανίζονται λαμπερές περιοχές στις
εικόνες.

Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα επάνω ή προς τα κάτω,
για να επιλέξετε τις πληροφορίες φωτογραφίας που
εμφανίζονται.

51Τα δεδομένα λήψης εμφανίζονται στις
εικόνες.
Ένα γράφημα εμφανίζεται στη
διάρκεια της απεικόνισης.
Η εικόνα RAW δεν εμφανίζεται στη
διάρκεια της απεικόνισης.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε με ποιότητα εικόνας
NEF+JPEG. 30

• Ορισμένες φωτογραφίες δεν
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
απεικόνισης.

• Το μήνυμα που εμφανίζεται δηλώνει
ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες
φωτογραφίες για απεικόνιση.

Επιλέξτε το στοιχείο All (Όλες) για τη ρύθμιση Playback
folder (Φάκελος απεικόνισης).  Λάβετε υπόψη ότι το
στοιχείο Current (Τρέχων) θα επιλεγεί αυτόματα κατά τη
λήψη της επόμενης φωτογραφίας.

66

Οι φωτογραφίες «κατακόρυφου»
προσανατολισμού (πορτραίτο)
εμφανίζονται σε «οριζόντιο»
προσανατολισμό (τοπίο).

• Επιλέξτε τη ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) για το στοιχείο
Rotate Tall (Περιστροφή κατακόρυφα).

• Η φωτογραφία τραβήχτηκε με επιλεγμένη τη ρύθμιση
Off (Απενεργοποίηση) για το στοιχείο Auto image
rotation (Αυτόματη περιστροφή εικόνας).

• Ο προσανατολισμός της μηχανής άλλαξε, ενώ το κουμπί
λήψης ήταν πατημένο στη λειτουργία συνεχών
διαδοχικών λήψεων.

• Η μηχανή ήταν στραμμένη προς τα επάνω ή προς τα
κάτω όταν έγινε η λήψη.

66

88

88

88

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία μιας
φωτογραφίας.

• Ορισμένες επιλογές επεξεργασίας δεν μπορούν να
εφαρμοστούν σε αντίγραφα.

• Η φωτογραφία δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με
άλλη συσκευή.

89

90

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας
φωτογραφίας.

Η φωτογραφία είναι προστατευμένη: καταργήστε την
προστασία. 54

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της σειράς
εκτύπωσης. Η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη ή κλειδωμένη. 13, 15

Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας
φωτογραφίας για εκτύπωση.

Η φωτογραφία είναι σε μορφή RAW (NEF).  Μεταφέρετε τη
φωτογραφία σε υπολογιστή και εκτυπώστε την
χρησιμοποιώντας το ViewNX (παρέχεται) ή Capture NX
(διατίθεται χωριστά).

55, 57

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
φωτογραφιών μέσω απευθείας
σύνδεσης USB.

Ορίστε την επιλογή USB σε MTP/PTP. 58, 84

Η φωτογραφία δεν εμφανίζεται στην
τηλεόραση. Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία video. 62, 83

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή
φωτογραφιών στον υπολογιστή. Ενεργοποιήστε τη σωστή επιλογή USB. 55

Δεν είναι δυνατή η χρήση του Capture
NX. Χρησιμοποιήστε ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. 31, 103

Δεν είναι δυνατή η χρήση του
λογισμικού Camera Control Pro 2 ή
Camera Control Pro.

• Ορίστε την επιλογή USB σε MTP/PTP.
• Camera Control Pro: χρησιμοποιήστε ενημερωμένη
έκδοση λογισμικού.

55, 56
103
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Οθόνες και μηνύματα σφαλμάτων της μηχανής
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι συνήθεις ενδείξεις προειδοποίησης και τα μηνύματα
σφάλματος που εμφανίζονται στο σκόπευτρο και στην οθόνη.

Μήνυμα Σκόπευτρο Λύση
Lock lens aperture ring at minimum aperture 
(largest f/-number) (Κλειδώστε το δακτύλιο 

διαφράγματος φακού στο ελάχιστο διάφραγμα 
(μέγιστος αριθμός f/-)).

(αναβοσβήνει)
Κλειδώστε το δακτύλιο στο ελάχιστο διάφραγμα
(μέγιστος αριθμός f/-). 8, 39

Lens not attached (Δεν υπάρχει 
προσαρμοσμένος φακός).

/
(αναβοσβήνει)

• Δεν υπάρχει προσαρμοσμένος φακός:
προσαρμόστε ένα φακό.

• Ο προσαρμοσμένος φακός δεν είναι φακός CPU:
επιλέξτε τη λειτουργία M.

8

39, 43, 
45Attach a lens (Προσαρμόστε το φακό). /

(αναβοσβήνει)
Initialization error (Σφάλμα εκκίνησης).  Turn

camera off and then on again 
(Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη 

μηχανή).
(αναβοσβήνει)

Απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε και
τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.

— 

This battery cannot be used (Η μπαταρία αυτή 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί).  Choose 
battery designated for use in this camera 

(Επιλέξτε την κατάλληλη μπαταρία για χρήση 
με τη συγκεκριμένη μηχανή).

(αναβοσβήνει) Τοποθετήστε την μπαταρία EN-EL9. 7, 9–
10

Shutter release disabled (Απενεργοποιημένο 
κουμπί λήψης).  Recharge battery 
(Επαναφορτίστε την μπαταρία). (αναβοσβήνει)

Απενεργοποιήστε τη μηχανή και επαναφορτίστε
την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως
φορτισμένη εφεδρική μπαταρία.

9–10,  
15

Battery level is low (Το φορτίο της μπαταρίας 
είναι χαμηλό).  Complete operation and turn 
camera off immediately (Ολοκληρώστε την 
εργασία και απενεργοποιήστε αμέσως τη 

μηχανή).

— 
Ολοκληρώστε τον καθαρισμό ή τον έλεγχο του
χαμηλοπερατού φίλτρου και απενεργοποιήστε
αμέσως τη μηχανή.

105

Clock not set (Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι). (αναβοσβήνει) Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής. 11

No SD card inserted (Δεν έχει τοποθετηθεί 
κάρτα SD). Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 12–13

Memory card is locked. 
Slide lock to «write» position. (Η κάρτα μνήμης 
είναι κλειδωμένη. Μετακινήστε την ασφάλεια 

στη θέση εγγραφής).
(αναβοσβήνει)

Μετακινήστε το διακόπτη προστασίας εγγραφής
της κάρτας στη θέση «εγγραφής». 13

This memory card cannot be used. Card may 
be damaged. Insert another card. (Η κάρτα 
αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κάρτα 
ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Τοποθετήστε 

άλλη κάρτα).
(αναβοσβήνει)

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες κάρτες της
Nikon.

• Η κάρτα μπορεί να είναι κατεστραμμένη.
Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής
πώλησης ή με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο service της Nikon.

• Διαγράψτε τα μη επιθυμητά αρχεία ή
τοποθετήστε καινούρια κάρτα μνήμης.

102

x

12–13, 
20, 65

This card is not formatted. Format the card. (Η 
κάρτα δεν είναι φορμαρισμένη. Φορμάρετε την 

κάρτα.) (αναβοσβήνει) Φορμάρετε την κάρτα μνήμης. 13, 81

Card is full (Η κάρτα είναι πλήρης). (αναβοσβήνει)

• Μειώστε την ποιότητα ή το μέγεθος της εικόνας.
• Διαγράψτε φωτογραφίες και/ή επαναρρυθμίστε τη
διαδοχική αρίθμηση αρχείων.

• Τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης.

29–30
20, 65, 

86
12

Subject is too bright (Το θέμα είναι πολύ 
φωτεινό).

• Επιλέξτε χαμηλότερη ευαισθησία ISO.
• Αυξήστε την ταχύτητα κλείστρου.
• Επιλέξτε πιο μικρό διάφραγμα (μεγαλύτερος
αριθμός f/-).

• Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό φίλτρο
ουδέτερης πυκνότητας (ND).

37
39–44
39–44

102
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Subject is too dark (Το θέμα είναι πολύ 
σκοτεινό).

• Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO.
• Χρησιμοποιήστε φλας.
• Μειώστε την ταχύτητα κλείστρου.
• Επιλέξτε πιο μεγάλο διάφραγμα (μικρότερος
αριθμός f/-).

37
34

39–44
39–44

— (αναβοσβήνει)
Το φλας άναψε με πλήρη ισχύ.  Προβάλετε τη
φωτογραφία. Αν παρουσιάζει υποέκθεση,
αλλάξτε τις ρυθμίσεις και δοκιμάστε ξανά.

20, 45, 
48, 50, 
76, 78

— /
(αναβοσβήνει)

• Το ενσωματωμένο φλας είναι κατεβασμένο:
ανυψώστε το ενσωματωμένο φλας

• Μειώστε την απόσταση από το θέμα,
χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο διάφραγμα ή
αυξήστε την ευαισθησία ISO ή το εύρος
φλας.

• Η κεφαλή φλας στο προαιρετικό φλας
Speedlight SB-400 βρίσκεται σε θέση
αναπτυσσόμενου φλας.

• Το φλας SB-400 δεν μπορεί να φωτίσει
πλήρως το θέμα στην τρέχουσα εστιακή
απόσταση του φακού.  Αυξήστε την
απόσταση έως το θέμα (η προειδοποίηση
αυτή δεν εμφανίζεται με άλλα προαιρετικά
φλας Speedlight).

34

37, 
39–44

99

99

Flash is in TTL mode (Το φλας βρίσκεται σε 
λειτουργία TTL).  Choose another setting 

or use a CPU lens (Επιλέξτε μια άλλη 
ρύθμιση ή χρησιμοποιήστε ένα φακό 

CPU).
(αναβοσβήνει)

Αλλάξτε τη λειτουργία ελέγχου του φλας για το
προαιρετικό Speedlight. 100

No Bulb in S mode. (Δεν υπάρχει λυχνία 
στη λειτουργία S.)

(αναβοσβήνει) Αλλάξτε την ταχύτητα του κλείστρου ή
επιλέξτε τη λειτουργία M. 39–44

(αναβοσβήνει)
Unable to measure preset white

balance (Δεν είναι δυνατή η μέτρηση της 
ισορροπίας λευκού).  Please try again 

(Προσπαθήστε ξανά).
(αναβοσβήνει)

Η μηχανή δεν μπορεί να μετρήσει την
προτοποθετημένη ισορροπία λευκού.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις έκθεσης και
προσπαθήστε ξανά.

47, 70

FOLDER CONTAINS NO IMAGES (Ο 
φάκελος δεν περιέχει εικόνες). — 

• Τοποθετήστε μια άλλη κάρτα μνήμης.
• Επιλέξτε τη ρύθμιση All (Όλα) για το
στοιχείο Playback folder (Φάκελος
απεικόνισης).

12
66

FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE DATA 
(Το αρχείο δεν περιέχει δεδομένα εικόνας). — Διαγράψτε το αρχείο ή φορμάρετε ξανά την

κάρτα μνήμης.
13, 20, 

65

CHECK PRINTER (Ελέγξτε τον 
εκτυπωτή). — 

Τοποθετήστε νέα κασέτα μελανιού ή τόνερ
στον εκτυπωτή.  Εάν παρουσιαστεί σφάλμα
με το μελάνι που έχει απομείνει στον
εκτυπωτή σας, ελέγξτε την κατάσταση του
εκτυπωτή.

60

Error (Σφάλμα).  Press shutter release
button again (Πιέστε ξανά το κουμπί 

λήψης). (αναβοσβήνει)

Πιέστε ξανά το κουμπί λήψης.  Εάν το σφάλμα
παραμένει, συμβουλευτείτε τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της
Nikon.

x, 
16–17

Initialization error. Contact Nikon-
authorized service representatie. 

(Σφάλμα εκκίνησης. Επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service 

της Nikon).
(αναβοσβήνει)

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο service της Nikon. x

Βοήθεια
Στην οθόνη ή στο σκόπευτρο εμφανίζεται μια ένδειξη  που αναβοσβήνει και υποδεικνύει ότι μπορείτε να
προβάλετε μια περιγραφή του τρέχοντος προβλήματος πιέζοντας το κουμπί .

Μήνυμα Σκόπευτρο Λύση
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Παράρτημα
Το Παράρτημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:
• Διαθέσιμες ρυθμίσεις και προεπιλογές ..................................................................  113
• Ο επιλογέας εντολών ...............................................................................................  115
• Χωρητικότητα κάρτας μνήμης και ποιότητα /μέγεθος εικόνας..............................  116
• Πρόγραμμα έκθεσης (Λειτουργία P)........................................................................  116
• Έλεγχος φλας ...........................................................................................................  117
• Διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου με το ενσωματωμένο φλας...............................  117
• Διάφραγμα, ευαισθησία και εύρος κάλυψης του φλας..........................................  117
• Υποστηριζόμενα πρότυπα.......................................................................................  117
• Ισορροπία λευκού και θερμοκρασία χρώματος .....................................................  118

Διαθέσιμες ρυθμίσεις και προεπιλογές
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε σε κάθε
λειτουργία.

P S A M

Μ
ενού λήψ

ης

Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας)
Image quality (Ποιότητα εικόνας)1

Image size (Μέγεθος εικόνας)1

White balance (Ισορροπία λευκού)1

ISO sensitivity (Ευαισθησία ISO)1

Noise reduction (Μείωση θορύβου)

Π
ροσαρμοσμένες ρυθμίσεις

2

1: Beep (Ήχος βομβητή)
2: Focus mode (Τρόπος εστίασης)1

3: AF-area mode (Λειτουργία επιλογής περιοχών AF)1 3 3 3 3 3 3 3 3

4: Shooting mode (Λειτουργία λήψης)1

5: Metering (Μέτρηση)1

6: No memory card? (Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης;)
7: Image review (Ανασκόπηση λήψης)
8: Flash compensation (Αντιστάθμιση φλας)1

9: AF assist (Υποβοήθηση αυτόματης εστίασης) 
10: ISO auto (Αυτόματο ISO)
11: /Fn button ( /Κουμπί Fn)
12: AE-L/AF-L
13: AE lock (Κλείδωμα AE)
14: Built-in flash (Ενσωματωμένο φλας)
15: Auto off timers 

(Χρονόμετρα αυτόματης απενεργοποίησης)
16: Self-timer (Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης)
17: Remote on duration 

(Διάρκεια ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου)

Ά
λλες ρυθμίσεις

Flash mode (Λειτουργία φλας)1 3 3 4 3 4 3 3

Autoexposure lock (Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης)1 5 5 5 5 5 5 5 5

Exposure compensation (Αντιστάθμιση της έκθεσης)1 6

Flexible program (Ευέλικτο πρόγραμμα)1, 3

1.Επαναφορά ρυθμίσεων με δύο κουμπιά (  38).
2.Επαναφορά με την προσαρμοσμένη ρύθμιση R (Reset

(Επαναφορά)).
3.Επαναφορά όταν ο επιλογέας λειτουργιών έχει
περιστραφεί σε άλλη ρύθμιση.

4.Διαθέσιμη μόνο με το προαιρετικό φλας Speedlight.
5.Στις λειτουργίες αυτές δεν συνιστάται το κλείδωμα
αυτόματης έκθεσης.

6.Επηρεάζει μόνο την ηλεκτρονική αναλογική κλίμακα
έκθεσης και όχι την ταχύτητα κλείστρου και το
διάφραγμα.
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Οι ακόλουθες προεπιλογές επαναφέρονται με την προσαρμοσμένη ρύθμιση R (Reset
(Επαναφορά):

1.Η ρύθμιση Max. sensitivity (Μέγιστη ευαισθησία) έχει οριστεί σε 800, η ρύθμιση Min. shutter speed
(Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου) έχει οριστεί σε 1/30.

Οι προεπιλογές για άλλες ρυθμίσεις αναφέρονται παρακάτω. 

* Auto slow sync (Αυτόματος αργός συγχρονισμός).

P S A M

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

1: Beep (Ήχος βομβητή) On (Ενεργοποίηση)
2: Focus mode (Τρόπος εστίασης) AF-A
3: AF-area mode (Λειτουργία επιλογής 
περιοχών AF)

Closest subject 
(Πλησιέστερο θέμα)

Dynamic 
(Δυναμική)

Single 
(Μεμονωμένη)

Closest subject 
(Πλησιέστερο θέμα)

4: Shooting mode (Λειτουργία λήψης) Single frame (Μεμονωμένο καρέ)
5: Μetering (Μέτρηση) Matrix
6: No memory card? (Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης;) Release locked (Απασφάλιση κλειδωμένη)
7: Image review (Ανασκόπηση λήψης) On (Ενεργοποίηση)
8: Flash compensation (Αντιστάθμιση φλας) — 0,0

9: AF assist (Υποβοήθηση αυτόματης εστίασης) On 
(Ενεργοποίηση) — On 

(Ενεργοποίηση) — On (Ενεργοποίηση)

10: ISO auto (Αυτόματο ISO) — Off (Απενεργοποίηση)1

11: /Fn button ( /Κουμπί Fn) Self-timer (Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης)
12: AE-L/AF-L AE/AF lock (Κλείδωμα AE/AF)
13: AE lock (Κλείδωμα AE) Off (Απενεργοποίηση)
14: Built-in flash (Ενσωματωμένο φλας) — TTL
15: Auto off timers (Χρονόμετρα αυτόματης 

απενεργοποίησης) Normal (Κανονική)

16: Self-timer (Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης) 10s
17: Remote on duration (Διάρκεια 

ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου) 1min. (1 λεπτό)

P S A M

Απεικόνιση

Playback folder (Φάκελος απεικόνισης) Current (Τρέχων)
Slide show: Frame intvl (Χρόνος καρέ) 2s

Rotate tall (Περιστροφή κατακόρυφα) On (Ενεργοποίηση)

Μ
ενού λήψης

Optimize image (Βελτιστοποίηση εικόνας) — Normal (Κανονική)
Image quality (Ποιότητα εικόνας) JPEG normal
Image size (Μέγεθος εικόνας) Large (Μεγάλο)
White balance (Ισορροπία λευκού) Auto (Αυτόματη)
ISO sensitivity (Ευαισθησία ISO) AUTO (Αυτόματη) 200
Noise reduction (Αποθορυβοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)

Μ
ενού ρυθμίσεω

ν

CSM/Setup menu (CSM/Μενού ρυθμίσεων) Simple (Απλή)
Info display format (Διάταξη οθόνης ενδείξεων) Graphic (Γραφικά)
Auto shooting info (Πληροφορίες αυτόματης 
λήψης) Off (Απενεργοποίηση)

World time (Παγκόσμια ώρα) 2006.01.01.00:00:00 (η μορφή και η χρονική ζώνη διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή πώλησης)
LCD brightness (Φωτεινότητα LCD) 0
Video mode (Λειτουργία βίντεο) Διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης
Language (Γλώσσα) Διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης
Image comment (Σχόλιο εικόνας) — 
USB Mass storage (Μαζική αποθήκευση)
Folders (Φάκελοι) NCD40
File no. sequence (Σειρά αρ. αρχείου) Off (Απενεργοποίηση)
Auto image rotation (Αυτόματη περιστροφή 
εικόνας) On (Ενεργοποίηση)

Άλλες ρυθμίσεις

Focus area (Περιοχή εστίασης) — Center (Κέντρο) — 
Focus lock (Κλείδωμα εστίασης) Off (Απενεργοποίηση)

Flexible program (Ευέλικτο πρόγραμμα) — Off 
(Απενεργοποίηση) — 

AE lock hold (Διατήρηση κλειδώματος 
αυτόματης έκθεσης) Off (Απενεργοποίηση)

Exposure compensation (Αντιστάθμιση 
έκθεσης) — 0,0

Flash mode (Λειτουργία φλας) Auto 
(Αυτόματη) — Auto 

(Αυτόματη) — Auto 
(Αυτόματη) — Auto 

(Αυτόματη)
Slow 

(Αργός)*
Fill flash (Συμπληρωματικός 

φωτισμός φλας)
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Ο επιλογέας εντολών
Ο επιλογέας εντολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με άλλα
χειριστήρια για την προσαρμογή των παρακάτω ρυθμίσεων.  Οι αλλαγές στις συγκεκριμένες
ρυθμίσεις εμφανίζονται στο σκόπευτρο και στις ενδείξεις πληροφοριών λήψης.

Έκθεση
Επιλέξτε ένα συνδυασμό διαφράγματος και
ταχύτητας κλείστρου (ευέλικτο πρόγραμμα,
λειτουργία P, 40).

Επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου (λειτουργίες S και
M, 41, 43).

Ρυθμίστε το διάφραγμα (λειτουργία A, 42).

+

Ρυθμίστε το διάφραγμα (λειτουργία M, 43).

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση έκθεσης (λειτουργίες P, S
και A 47).

Ρυθμίσεις φλας

+ Επιλέξτε μια λειτουργία φλας (λειτουργίες , ,
, , , P, S, A και M, 34–36).

+ Ρυθμίστε την αντιστάθμιση φλας (λειτουργίες P, S, A
και M, 48).

Κουμπί Fn (διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένες οι παρακάτω επιλογές για την προσαρμοσμένη 
ρύθμιση 11,  77)

+

Shooting mode (Λειτουργία λήψης)

Image quality/size (Ποιότητα/μέγεθος εικόνας)

ISO sensitivity (Ευαισθησία ISO)

White balance (Ισορροπία λευκού)
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Χωρητικότητα κάρτας μνήμης και ποιότητα /μέγεθος εικόνας
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τον κατά προσέγγιση αριθμό των φωτογραφιών που
μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης 512MB Panasonic Pro HIGH SPEED σε
διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας και μεγέθους εικόνας.

1.Όλοι οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση και προϋποθέτουν ένα μέσο μέγεθος αρχείου. Το πραγματικό
μέγεθος αρχείου και η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη σκηνή που
εγγράφεται και τη μάρκα της κάρτας μνήμης.  Εάν ο χώρος στη μνήμη επαρκεί για περισσότερες από 999
φωτογραφίες, στη μηχανή θα εμφανιστεί ο αριθμός των στάσεων που απομένουν σε χιλιάδες («K»), για
παράδειγμα εμφανίζεται η ένδειξη «1,2K» εάν η μνήμη επαρκεί για 1.200 εκθέσεις.

2.Μέγιστος αριθμός καρέ που μπορούν να αποθηκευτούν πριν από τη διακοπή της λήψης.  Ο πραγματικός
αριθμός των καρέ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης.  Πρόσθετες
φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν όταν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στην εσωτερική μνήμη της
μηχανής.

3.Συνολικό μέγεθος αρχείου εικόνων NEF (RAW) και JPEG.

Πρόγραμμα έκθεσης (Λειτουργία P)
Το πρόγραμμα έκθεσης για τη λειτουργία P εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές για το EV διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO. Στο παραπάνω
γράφημα η ευαισθησία ISO θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε ISO 200.  Όταν χρησιμοποιείται η μέτρηση matrix,
οι τιμές άνω των 171/3EV μειώνονται σε 171/3EV.

Ποιότητα 
εικόνας Μέγεθος εικόνας Μέγεθος αρχείου 

(ΜΒ)1 Αριθμός εικόνων1 Διαδοχικές λήψεις 1, 2

RAW — 5,0 65 5

FINE
L 2,9 137 100
M 1,6 235 100
S 0,8 503 100

NORMAL
L 1,5 260 100
M 0,8 444 100
S 0,4 839 100

BASIC
L 0,8 503 100
M 0,4 755 100
S 0,2 1.200 100

RAW+BASIC —/L 5,83 58 4

 F (εστιακή απόσταση φακού)≤ 55mm
 135mm ≥ F>55 mm
 F>135mm

Δ
ιάφ

ραγμα

Ταχύτητα κλείστρου
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Έλεγχος φλας (  99–101)
Οι ακόλουθοι τύποι ελέγχου φλας υποστηρίζονται όταν χρησιμοποιείται φακός CPU σε συνδυασμό με
το ενσωματωμένο φλας ή τα προαιρετικά φλας Speedlight SB-400, SB-800 ή SB-600.
• Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR: Η
απόδοση του φλας ρυθμίζεται για φυσική ισορροπία μεταξύ του κύριου θέματος και του φόντου.

• Τυπικός συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές SLR: Η απόδοση του φλας ρυθμίζεται για το κύριο θέμα. Η φωτεινότητα του φόντου
δεν λαμβάνεται υπόψη.  Συνιστάται για χρήση με αντιστάθμιση έκθεσης, για λήψεις στις
οποίες δίνεται έμφαση στο κύριο θέμα σε βάρος των λεπτομερειών φόντου  ή όταν
χρησιμοποιείται καλώδιο συγχρονισμού 17, 28 ή 29 της σειράς SC.

Ο τυπικός έλεγχος φλας i-TTL χρησιμοποιείται με σημειακή μέτρηση ή όταν επιλέγεται με το
προαιρετικό φλας Speedlight. Ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL
για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου με το ενσωματωμένο φλας
Οι παρακάτω ταχύτητες κλείστρου είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο φλας.

Διάφραγμα, ευαισθησία και εύρος κάλυψης του φλας
Το εύρος κάλυψης του φλας ποικίλλει ανάλογα με την ευαισθησία (αντίστοιχο ISO) και το
διάφραγμα.

Υποστηριζόμενα πρότυπα
• DCF έκδοση 2.0: Το Design Rule for Camera File Systems (DCF) είναι ένα πρότυπο που
χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα των ψηφιακών μηχανών, ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα μεταξύ διαφόρων ειδών μηχανών.

• DPOF: Το Digital Print Order Format (DPOF) είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που επιτρέπει
την εκτύπωση των φωτογραφιών από εντολές εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στην
κάρτα μνήμης.

• Exif έκδοση 2.21: Η D40 υποστηρίζει το πρότυπο Exif (Exchangeable Image File Format για
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές) έκδοση 2.21, που επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες με τις φωτογραφίες για να επιτευχθεί ιδανική
χρωματική αναπαραγωγή όταν γίνεται εκτύπωση σε εκτυπωτές συμβατούς με το Exif.

• PictBridge: Ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη συνεργασία βιομηχανιών ψηφιακών
μηχανών και εκτυπωτών και επιτρέπει την εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας σε εκτυπωτή
χωρίς τη μεταφορά τους σε υπολογιστή.

Λειτουργία Ταχύτητα κλείστρου Λειτουργία Ταχύτητα κλείστρου
, , , P, A 1/500–1/60s S 1/500–30s

1/500–1/125s M 1/500–30s, 
1/500–1s

Διάφραγμα σε αντιστοιχία ISO Εύρος
200 400 800 1600 m

2 2,8 4 5,6 1,0–8,5
2,8 4 5,6 8 0,7–6,0
4 5,6 8 11 0,6–4,2

5,6 8 11 16 0,6–3,0
8 11 16 22 0,6–2,1
11 16 22 32 0,6–1,5
16 22 32 — 0,6–1,1
22 32 — — 0,6–0,7
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Ισορροπία λευκού και θερμοκρασία χρώματος
Στη συνέχεια παρέχονται οι κατά προσέγγιση θερμοκρασίες χρώματος για κάθε ρύθμιση
ισορροπίας λευκού (οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τις θερμοκρασίες χρώματος που
παρέχονται από τις μετρήσεις χρώματος φωτογραφιών):

* Το εύρος της θερμοκρασίας χρώματος απεικονίζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων πηγών
φωτός φθορισμού, που κυμαίνονται από φωτισμό σταδίου χαμηλής θερμοκρασίας μέχρι λαμπτήρες
υδρατμών υδραργύρου υψηλής θερμοκρασίας.

Ισορροπία λευκού
Βελτιστοποίηση

Καμία –3 –2 –1 +1 +2 +3

Auto (Αυτόματη) 3.500K–
8.000K

Η βελτιστοποίηση προστίθεται στην τιμή που έχει επιλέξει η 
μηχανή

Incandescent 
(Λαμπτήρας
πυρακτώσεως)

3.000K 3.300K 3.200K 3.100K 2.900K 2.800K 2.700K

Fluorescent 
(Λαμπτήρας
φθορισμού)*

4.200K 7.200K 6.500K 5.000K 3.700K 3.000K 2.700K

Dir. sunlight 
(Άμεσο ηλιακό φως) 5.200K 5.600K 5.400K 5.300K 5.000K 4.900K 4.800K

Flash (Φλας) 5.400K 6.000K 5.800K 5.600K 5.200K 5.000K 4.800K
Cloudy (Συννεφιά) 6.000K 6.600K 6.400K 6.200K 5.800K 5.600K 5.400K
Shade (Σκιά) 8.000K 9.200K 8.800K 8.400K 7.500K 7.100K 6.700K
White balance preset 
(Προτοποθετημένη
ισορροπία λευκού)

— Δεν είναι διαθέσιμη
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Μονοοπτική ψηφιακή μηχανή reflex

Ωφέλιμα pixel 6,1 εκατομμύρια

CCD 23,7Χ15,6mm, συνολικά pixel: 6,24 εκατομμύρια
Μέγεθος εικόνας (pixel) 3.008Χ2.000 (Μεγάλο) 2.256Χ1.496 (Μεσαίο) 1.504Χ1.000 (Μικρό)

Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon με επαφές AF

Συμβατοί φακοί*
AF Nikkor τύπου G ή D
AF-S, AF-I Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες
Άλλου τύπου G ή D 
Nikkor

Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση

PC-Micro Nikkor 85mm 
f/2,8D

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη λειτουργία M. Υποστηρίζονται όλες οι υπόλοιπες
λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση

Άλλοι AF Nikkor†/AI-P 
Nikkor

Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση και τη μέτρηση 3D color matrix II.
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το μέγιστο διάφραγμα είναι f/5,6 ή
ταχύτερο.

Χωρίς CPU Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χειροκίνητη εστίαση στη λειτουργία M, αλλά το φωτόμετρο δεν
λειτουργεί. Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το μέγιστο διάφραγμα
είναι f/5,6 ή ταχύτερο.

* Οι φακοί IX Nikkorr δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν      † Εκτός από τους φακούς για F3AF

Γωνία λήψης Σε φορμά 35 mm ισοδυναμεί με περίπου 1,5 φορά την εστιακή απόσταση του φακού.

Σκόπευτρο Τύπος καθρέπτη penta-Dach σταθερού οπτικού επιπέδου
Διόπτρα –1,7–+0,5m-1

Απόσταση από το μάτι 18mm (–1,0m-1)
Οθόνη εστίασης Πλήρης ματ οθόνη Mark V τύπου B BriteView με υπέρθετα άγκιστρα εστίασης 
Κάλυψη καρέ Περίπου 95% του φακού (κατακόρυφη και οριζόντια)
Μεγέθυνση Περίπου 0,8Χ (με φακό 50 mm ρυθμισμένο στο άπειρο, –1,0m-1)

Καθρέφτης reflex Γρήγορη επιστροφή

Διάφραγμα φακού Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με άμεση επιστροφή

Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος χρονομέτρης με διάρκεια 2, 5, 10 ή 20s

Επιλογή περιοχής 
εστίασης

Μπορεί να επιλεγεί μία από τις 3 περιοχές εστίασης

Λειτουργία φακού • Αυτόματη εστίαση (AF): Άμεση λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), Συνεχής
λειτουργία αυτόματης εστίασης (AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C. Η προκαταρκτική
παρακολούθηση εστίασης ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος

• Χειροκίνητη εστίαση (M)

Αποθήκευση
Μέσα Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital), η μηχανή υποστηρίζει το SDHC
Σύστημα αρχείων Συμβατό με το Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 και το Digital Print Order Format

(DPOF)
Συμπίεση • NEF (RAW): συμπίεση 12 bit • JPEG: JPEG με συμβατότητα βασικού

επιπέδου

Αυτόματη εστίαση Ανίχνευση φάσης TTL από τη μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Nikon Multi-CAM 530 με
βοηθητικό φωτισμό AF (εύρος κατά προσέγγιση 0,5–3,0m )

Εύρος ανίχνευσης –1,0–+19EV (ISO 100 στα 20°C)
Λειτουργία επιλογής 
περιοχών AF

AF μονής περιοχής, AF δυναμικής περιοχής, AF δυναμικής περιοχής με προτεραιότητα
πλησιέστερου θέματος

Κλείδωμα εστίασης Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (AF ενός καρέ) ή
πιέζοντας το κουμπί AE-L/AF-L

Ευαισθησία ISO (Δείκτης 
συνιστώμενης έκθεσης) 200–1600 σε βήματα του 1EV με πρόσθετη ρύθμιση ενός βήματος  άνω του 1600
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Έκθεση
Μέτρηση Μέτρηση έκθεσης TTL (Three-mode through-the-lens)
Matrix Μέτρηση 3D color matrix II (τύποι φακών G και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU),

μέτρηση που εκτελείται από αισθητήρα RGB 420 στοιχείων.
Κέντρο βάρους Βάρος 75% παρέχεται σε κύκλο  8 mm στο κέντρο του καρέ
Σημειακή μέτρηση Μετρά κύκλο 3,5-mm (περίπου 2,5% του καρέ) που βρίσκεται στο κέντρο της ενεργής περιοχής εστίασης
Εύρος (ισοδύναμο ISO 
100, φακός f/1,4, 20°C)

0–20EV (μέτρηση 3D color matrix ή μέτρηση κέντρου βάρους)
2–20EV (σημειακή μέτρηση)

Σύζευξη φωτόμετρου Σύζευξη CPU
Λειτουργίες ψηφιακών 
πολυ-προγραμμάτων/
έκθεσης

Ψηφιακό πολυ-πρόγραμμα) (  αυτόματο,  αυτόματο/χωρίς φλας,  πορτραίτο,  τοπίο,
 παιδί,  σπορ,  κοντινές λήψεις,  νυκτερινό πορτραίτο), αυτόματο πρόγραμμα (P) με

ευέλικτο πρόγραμμα, αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα
διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M)

Αντιστάθμιση έκθεσης –5–+5EV σε βήματα του 1/3EV
Κλείδωμα έκθεσης Κλείδωμα έκθεσης σε ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L

Κλείστρο Συνδυαστικό μηχανικό και ηλεκτρονικό κλείστρο CCD
Ταχύτητα 30–¼.000s σε βήματα του 1/3EV, bulb

Ισορροπία λευκού Αυτόματη (ισορροπία λευκού TTL με αισθητήρα RGB 420 στοιχείων), έξι χειροκίνητες
λειτουργίες με βελτιστοποίηση και προτοποθετημένη ισορροπία λευκού

Ενσωματωμένο φλας • , , , , : Αυτόματο φλας με μηχανισμό ανύψωσης
• P, S, A, M: Χειροκίνητο αναδυόμενο με απασφάλιση κουμπιού

Οδηγός αριθμός (m) Περίπου 17 σε ISO 200 και 20°C (χειροκίνητο 18)
Περίπου 12 σε ISO 100 και 20°C (χειροκίνητο 13)

Φλας
Επαφή συγχρονισμού Επαφή X μόνο, συγχρονισμός φλας σε ταχύτητες κλείστρου έως και 1/500 s
Έλεγχος φλας
TTL Έλεγχος φλας TTL από αισθητήρα RGB 420 στοιχείων. Διατίθεται εξισορροπημένος

συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR και κανονικός
συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR όταν χρησιμοποιείται φακός
CPU με ενσωματωμένο φλας, SB-400, SB-800 και SB-600

Αυτόματο διάφραγμα Διατίθεται με το SB-800 και φακό CPU
Χωρίς αυτόματο TTL Διατίθεται με τα φλας Speedlight SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 και 22s
Χειροκίνητο με 
προτεραιότητα εύρους

Διατίθεται με το SB-800

Λειτουργία φλας • , , , : Αυτόματη λειτουργία, αυτόματη με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών.
Διατίθεται συμπληρωματικός φωτισμός φλας και μείωση του κοκκινίσματος των ματιών με το
προαιρετικό φλας Speedlight

• : Αυτόματος αργός συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός
συγχρονισμός. Διατίθεται αργός συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών και
αργός συγχρονισμός με το προαιρετικό φλας Speedlight

• , : Διατίθεται συμπληρωματικός φωτισμός φλας και μείωση του κοκκινίσματος των ματιών με
το προαιρετικό φλας Speedlight

• P, A: Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, αργός
συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών,  αργός συγχρονισμός, αργός
συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα

• S, M: Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του κοκκινίσματος των ματιών,
συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα

Αντιστάθμιση φλας –3–+1EV σε βήματα του 1/3 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας Ανάβει όταν είναι πλήρως φορτισμένο το ενσωματωμένο φλας ή ένα φλας Speedlight της σειράς SB,

όπως το 400, 800 ή 600. Αναβοσβήνει για περίπου 3s μετά την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων Τυπικό θερμό πέδιλο με επαφή ISO και συγχρονισμό, σήμα, επαφές γείωσης και κλείδωμα

ασφαλείας
Σύστημα δημιουργικού 
φωτισμού Nikon (Creative 
Lighting System)

Υποστηρίζεται με το ενσωματωμένο φλας, SB-400, SB-800 και SB-600. Η λειτουργία
προηγμένου ασύρματου φωτισμού υποστηρίζεται με τα φλας  SB-800 ή SU-800 ως φλας
MASTER

Οθόνη Οθόνη TFT LCD πολυσιλικόνης, χαμηλής θερμοκρασίας, 2,5 ιντσών, 230.000 κουκκίδων με
ρύθμιση φωτεινότητας

Έξοδος video Επιλογή NTSC ή PAL

Εξωτερική διασύνδεση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
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Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές ισχύουν για μηχανή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία που
λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL9

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες λήψης.  Ο αριθμός
λήψεων με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία EN-EL9 (1000mAh) είναι περίπου 470 λήψεις στη λειτουργία
λήψης ενός καρέ και 2.200 λήψεις στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων.  Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
για τη λειτουργία λήψης ενός καρέ μετράται σύμφωνα με τα πρότυπα CIPA (ρύθμιση φακού από το άπειρο έως το
ελάχιστο εύρος και απελευθέρωση κλείστρου στις προεπιλεγμένες τιμές μία φορά κάθε 30s, ενεργοποίηση φλας
με κάθε δεύτερη λήψη).  Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων μετράται
με ρύθμιση ποιότητας εικόνας JPEG Basic, μέγεθος εικόνας M, ταχύτητα κλείστρου 1/250s, το κουμπί λήψης
πατημένο μέχρι τη μέση για τρία δευτερόλεπτα και ρύθμιση εστίασης από το άπειρο έως το ελάχιστο εύρος για
τρεις φορές, μετά από έξι λήψεις ενεργοποίηση της οθόνης για πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
απενεργοποίηση, επανάληψη του κύκλου λειτουργίας μετά την απενεργοποίηση των φωτόμετρων.  Όλες οι
μετρήσεις εκτελούνται με φακό AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55mm f/3,5–5,6GII ED.
Τα ακόλουθα μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:

Για να διασφαλιστούν οι μέγιστες δυνατές επιδόσεις μπαταρίας:
• Διατηρήστε τις επαφές της μπαταρίας καθαρές.  Οι λερωμένες επαφές μπορεί να μειώσουν τις επιδόσεις
της μπαταρίας.

• Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες αμέσως μετά τη φόρτιση.  Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν τη φόρτισή
τους, αν μείνουν αχρησιμοποίητες.

Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας στη φωτογραφική μηχανή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές στη
θερμοκρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές υλικού και λογισμικού που περιγράφονται σε
αυτό το εγχειρίδιο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για
ζημιές που μπορεί να προκύψουν από σφάλματα που μπορεί να περιέχει αυτό το εγχειρίδιο.

Υποδοχή τριπόδου ¼ in. (ISO 1222)

Αναβαθμίσεις firmware Το firmware μπορεί να αναβαθμιστεί από το χρήστη

Υποστηριζόμενες 
γλώσσες

Κινέζικα (απλοποιημένα και παραδοσιακά), ολλανδικά, αγγλικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά,
ιταλικά, ιαπωνικά, κορεατικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρωσικά, ισπανικά, σουηδικά

Τροφοδοσία • Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου Nikon EN-EL9, τάση φόρτισης (ταχυφορτιστής
MH-23): 7,4V DC

• Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5a (διατίθεται χωριστά, απαιτείται προαιρετικός ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5). Ο μετασχηματιστής ρεύματος EH-5 (διατίθεται χωριστά) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αντί για το μετασχηματιστή EH-5a

Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ) Περίπου 126Χ64Χ94mm

Βάρος κατά προσέγγιση 475g  χωρίς μπαταρία, κάρτα μνήμης ή καπάκι σώματος

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία 0–+40°C
Υγρασία Κάτω από 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Τύπος Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ονομαστική
χωρητικότητα 7,4V/1000mAh

Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ) Περίπου 36Χ56Χ14mm 

Βάρος κατά προσέγγιση 51g, χωρίς το κάλυμμα ακροδεκτών

• Χρήση της οθόνης
•Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λήψης μέχρι τη
μέση

• Επαναλαμβανόμενες λειτουργίες αυτόματης εστίασης

• Λήψη φωτογραφιών RAW (NEF)
• Χαμηλές ταχύτητες κλείστρου
• Χρήση της λειτουργίας απόσβεσης κραδασμών
με φακούς VR
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Ταχυφορτιστής MH-23

Φακός AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm f/3,5–5,6GII ED (Διατίθεται ξεχωριστά)

Όταν χρησιμοποιείται φακός AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm f/3,5-5,6GII ED στη μηχανή D40, η
διαθέσιμη ελάχιστη τιμή διαφράγματος είναι f/36.

Ονομαστική είσοδος AC 100–240V, 50/60Hz

Ονομαστική έξοδος DC 8,4V/0,9A

Υποστηριζόμενες
μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου EN-EL9

Χρόνος φόρτισης Περίπου 90 λεπτά

Θερμοκρασία
λειτουργίας 0–+40°C

Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ) Περίπου 82,5Χ65Χ28mm

Μήκος καλωδίου Περίπου 1,8m

Βάρος κατά προσέγγιση 80g χωρίς το καλώδιο τροφοδοσίας

Τύπος Φακός zoom τύπου G AF-S DX Nikkor με ενσωματωμένη CPU και σύζευξη Nikon.

Υποστηριζόμενες
μηχανές Ψηφιακές μηχανές με φορμά Nikon DX

Εστιακή απόσταση 18–55mm

Αναλογία μέγιστης
αναπαραγωγής 1:3,5–5,6

Κατασκευή 7 στοιχεία σε 5 ομάδες (συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού 1 ED και των 1 στοιχείου χωρίς
σφαιρική εκτροπή)

Γωνία 76°–28° 50΄

Θέσεις zoom 18, 24, 35, 45, 55

Πληροφορίες
απόστασης Παρέχονται στο σώμα της μηχανής

Zoom Το zoom ρυθμίζεται με περιστροφή του δακτύλιου του φακού

Εστίαση Αυτόματη εστίαση με μηχανισμό χαμηλού θορύβου, χειροκίνητη εστίαση

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης 0,28m σε όλες τις θέσεις zoom

Διάφραγμα Διάφραγμα επτά λεπίδων με αυτόματο διάφραγμα

Εύρος διαφράγματος f/3,5–22 (18mm zoom), f/5,6–38 (55mm zoom)

Μέτρηση Μέγιστο διάφραγμα

Διάμετρος φίλτρου 52mm (P=0,75mm)

Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ) Διάμετρος περίπου 70,5mm Χ74mm  από την τυπική επιφάνεια της μοντούρας μπαγιονέτ
έως την πρόσοψη του φακού

Βάρος κατά προσέγγιση 205g

Κάλυμμα φακού HB-45 (διατίθεται ξεχωριστά, προσαρμόζεται με τον τρόπο που φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα)
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Ευρετήριο
Σύμβολα

/Fn button ( /Κουμπί Fn) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 77,115

 (αντιστάθμιση έκθεσης), 
5, 6, 47

 (αντιστάθμιση φλας), 5, 
6, 48 

 (αυτόματη λειτουργία/
ακύρωση φλας), 4, 18

? (ένδειξη βοήθειας), 3, 111–
112

 (ένδειξη ετοιμότητας 
φλας), 5, 17, 111–112

 (ένδειξη συνεχών 
διαδοχικών λήψεων), 6, 32

 (ένδειξη 
τηλεχειριστηρίου), 32, 33

 (ένδειξη χρονομέτρη 
αυτοφωτογράφησης), 32, 
33

? Κουμπί (βοήθεια), 3
 (λειτουργία κοντινών 

λήψεων), 4, 19
 (λειτουργία νυκτερινού 

τοπίου), 4, 19
 (λειτουργία πορτραίτου), 

4, 18
 (λειτουργία σπορ), 4, 19
 (λειτουργία τοπίου), 4, 18
 (λειτουργία 

φωτογράφησης παιδιών), 4, 
19 

A
Αισθητήρας εικόνας, 30, 86, 
105, 106
διαστάσεις, 119

Αισθητήρας RGB 420 
στοιχείων.  Βλέπε Μέτρηση, 
Ισορροπία λευκού
Αντίγραφα.  Βλέπε Small 
picture (Μικρή 
φωτογραφία)
Αντίθεση, 68–69.  Βλέπε 
επίσης Optimize image 
(Βελτιστοποίηση εικόνας), 
Αντιστάθμιση τόνου
Αντιστάθμιση τόνων, 69
Απεικόνιση, 20, 50–54
εικονίδιο, 52
μενού, 65–67
πλήρες κάδρο, 20, 50
zoom, 53

Αργός συγχρονισμός.  Βλέπε 
Λειτουργία φλας
Αριθμός στάσεων που 
απομένουν, 5, 6, 15
Αρχείο, 29–31, 51, 86, 116
φορμά, 31, 117

Ασπρόμαυρο, 68, 92
Αυτόματη απενεργοποίηση 
φωτόμετρου, 14

Αυτόματη εστίαση.  Βλέπε 
Εστίαση
Αυτόματη εστίαση ενός καρέ.  
Βλέπε Εστίαση, αυτόματη 
εστίαση, λειτουργία
Αυτόματη προτεραιότητα 
διαφράγματος, 39, 42
Αυτόματη προτεραιότητα 
κλείστρου, 39, 41
Αυτόματο πρόγραμμα, 39, 
40
Αυτοπορτραίτα.  Βλέπε 
Τηλεχειριστήριο, 
Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης

B
Βάθος πεδίου, 39–40, 42
Βοήθεια, 3, 112
Βοηθητικός φωτισμός AF, 2, 
23, 76

Γ
Γλώσσα, 84, 121

Δ
Διαγραφή, 20, 54, 65.  Βλέπε 
επίσης Κάρτα μνήμης, 
διαμόρφωση, Προστασία 
φωτογραφιών
απεικόνιση ενός καρέ, 20, 
54
επιλεγμένες εικόνες, 65
όλες οι εικόνες, 65

Διάφραγμα, 6, 39–44, 117
ελάχιστο, 8, 39, 42, 43
μέγιστο, 28, 42, 43,101

Διόπτρα, 14.  Βλέπε επίσης 
Σκόπευτρο

E
Εικονίδιο.  Βλέπε 
Απεικόνιση, εικονίδιο
Εκθέσεις μακράς διαρκείας, 
44
Έκθεση, 39–44, 45–48.  
Βλέπε επίσης Διάφραγμα, 
Αυτόματη προτεραιότητα 
διαφράγματος, Κλείδωμα 
αυτόματης έκθεσης, 
Αυτόματο πρόγραμμα, 
Αυτόματη προτεραιότητα 
κλείστρου, Ταχύτητα 
κλείστρου, Χειροκίνητη 
λειτουργία
αντιστάθμιση, 47
ηλεκτρονική αναλογική 
κλίμακα έκθεσης, 43
πρόγραμμα, 116
φωτόμετρα, 14, 78

Έκθεση με χρονική διάρκεια.  
Βλέπε  Εκθέσεις μακράς 
διαρκείας
Εκτύπωση, 57–61.  Βλέπε 
επίσης PictBridge, Print set 

(DPOF) (Ορισμός 
εκτύπωσης (DPOF))
επιλογή μέρους 
φωτογραφιών για, 59
Έλεγχος φλας i-TTL, 78, 99–
101
Ενδείξεις πληροφοριών 
λήψης, 6, 22, 81–83
Ενός καρέ.  Βλέπε Λειτουργία 
λήψης, ενός καρέ
Εξαρτήματα.  Βλέπε επίσης 
Μπαταρία, Φακός, Φλας, 
προαιρετικά
παρεχόμενα, 7
προαιρετικά, 96–103

ΕΞΟΔΟΣ VIDEO, 2, 62
Επαναφορά.  Βλέπε Reset 
(Επαναφορά)
Επαναφορά ρυθμίσεων με 
δύο κουμπιά, 38
Επιλογές.  Βλέπε 
Εξαρτήματα, προαιρετικά
Επιλογή μέρους, 59, 91.  
Βλέπε επίσης Εκτύπωση, 
επιλογή μέρους 
φωτογραφιών για, Trim 
(Περικοπή)
Εστίαση, 23-28
αυτόματη εστίαση, 23–27
κλείδωμα, 26–27

λειτουργία, 23, 75
Λειτουργία επιλογής 
περιοχών AF, 24, 75
παρακολούθηση, 119
περιοχή, 24, 25
κέντρο, 19, 25

χειροκίνητη, 28
Εσωτερική μνήμη, 32, 116
Ευαισθησία.  Βλέπε 
Ευαισθησία ISO
Ευαισθησία ISO, 37, 73, 76
αυτόματο, 37, 76

Ευέλικτο πρόγραμμα.  Βλέπε 
Αυτόματο πρόγραμμα
Ευκρίνεια, 69

Η
Ηλεκτρονική αναζήτηση 
εύρους.  Βλέπε Εστίαση, 
χειροκίνητη
Ημερομηνία, 11, 83.  Βλέπε 
επίσης Ρολόι, World Time 
(Παγκόσμια ώρα)

Θ
Θάμπωμα, μείωση, 32, 41, 
44.  Βλέπε επίσης 
Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης, 
Λειτουργία λήψης, 
υστέρηση τηλεχειριστηρίου, 
Λειτουργία λήψης, γρήγορη 
απόκριση τηλεχειριστηρίου

Θερινή ώρα, 11, 83.  Βλέπε 
επίσης World time 
(Παγκόσμια ώρα)
Θερμοκρασία χρώματος, 70, 
118.  Βλέπε επίσης 
Ισορροπία λευκού
Θόρυβος, 37, 44, 73, 76.  
Βλέπε επίσης Noise 
reduction 
(Αποθορυβοποίηση)

I
Ισορροπία λευκού, 49, 70– 
72.  Βλέπε επίσης 
Θερμοκρασία χρώματος
προτοποθέτηση, 49, 70– 
72

Ιστόγραμμα, 52, 92

K
Καθρέπτης, 86, 104, 105
Κάλυμμα προσοφθάλμιου, 
7, 33
Καλώδιο video, 62, 103
Κάρτα μνήμης, 12–13, 81, 
102, 116
εγκεκριμένη, 102
κλείδωμα, 13
φορμάρισμα, 12–13, 81
χωρητικότητα, 116

Κέντρο βάρους.  Βλέπε 
Μέτρηση
Κινούμενα θέματα.  Βλέπε  
(λειτουργία σπορ), Εστίαση, 
αυτόματη εστίαση, 
λειτουργία
Κλείδωμα αυτόματης 
έκθεσης, 46, 77.  Βλέπε 
επίσης AE lock (Κλείδωμα 
AE)
Κλείστρο, 17, 41
ταχύτητα, 6, 39–44.  Βλέπε 
επίσης Έκθεση

Κοντινές λήψεις, 4, 19
Κορεσμός, 68–69
Κουμπί  (αντιστάθμιση 
έκθεσης), 2, 47
Κουμπί  (αντιστάθμιση 
φλας), 2, 48
Κουμπί  (απεικόνιση), 3, 
20, 50
Κουμπί  (διαγραφή), 3, 20, 
54
Κουμπί  (διάφραγμα), 2, 43
Κουμπί  (εικονίδιο), 3, 50, 
52, 53
Κουμπί  (λειτουργία φλας), 
2, 34
Κουμπί  (πληροφορίες 
λήψης), 2, 22
Κουμπί  (προστασία), 3, 
54
Κουμπί  (ρύθμιση), 3, 22
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Κουμπί  (χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης), 2, 33
Κουμπί  (zoom 
απεικόνισης), 3, 50, 52, 53

Λ
Λειτουργία, 4.  Βλέπε επίσης 
Αυτόματη προτεραιότητα 
διαφράγματος, Αυτόματη 
λειτουργία, Ψηφιακό πολυ-
πρόγραμμα, Αυτόματο 
πρόγραμμα, Χειροκίνητη 
λειτουργία, Αυτόματη 
προτεραιότητα κλείστρου
Λειτουργία επιλογής 
περιοχών AF.  Βλέπε 
Εστίαση, λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF
Λειτουργία λήψης, 32–33, 
75, 77
γρήγορη απόκριση 
τηλεχειριστηρίου, 32–33
ενός καρέ, 32
συνεχής, 32
υστέρηση 
τηλεχειριστηρίου, 32–33
χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης, 32– 
33, 77

Λειτουργία χρώματος, 69

M
Μαζική αποθήκευση.  Βλέπε 
USB, Μαζική αποθήκευση
Μέγεθος.  Βλέπε Μέγεθος 
εικόνας
Μέγεθος εικόνας, 29–31, 70
Μείωση του φαινομένου του 
κοκκινίσματος των ματιών.  
Βλέπε Φλας, λειτουργία
Μενού, 63–95.  Βλέπε επίσης 
CSM/Setup menu (CSM/
Μενού ρυθμίσεων)
χρήση, 63–64

Μενού επεξεργασίας, 89– 95
Μενού λήψης, 68–73
Μενού ρυθμίσεων, 80–88
Μέτρηση, 45–46, 75
Μέτρηση 3D color matrix II.  
Βλέπε Μέτρηση
Μονόχρωμο, 68, 92.  Βλέπε 
επίσης Ασπρόμαυρο
Μπαταρία, 7, 9–10, 15, 103, 
106–107, 121.  Βλέπε 
επίσης Ρολόι, μπαταρία
αποθήκευση, 106–107
διάρκεια ζωής, 121
τοποθέτηση, 9–10
EN-EL9, 7, 9–10, 103, 121

N
Νυκτερινή φωτογράφηση.  
Βλέπε  (λειτουργία 
νυκτερινού τοπίου)

O
Οθόνη, 3, 6, 50, 104

αυτόματη 
απενεργοποίηση, 14, 78
φωτεινότητα, 83

Ουδέτερη πυκνότητα.  Βλέπε 
Φίλτρο, Ουδέτερη 
πυκνότητα (ND)

Π
Περιστροφή φωτογραφιών, 
66, 88
Ποιότητα.  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας
Ποιότητα εικόνας, 29–31, 70

NEF (RAW), 30–31
Πορτραίτα.  Βλέπε  
(λειτουργία πορτραίτου),  

 (λειτουργία νυκτερινού 
πορτραίτου), Optimize 
image (Βελτιστοποίηση 
εικόνας)
Προβολή φωτογραφιών.  
Βλέπε Απεικόνιση
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 
38, 74, 113–114.  Βλέπε 
επίσης Reset 
(Επαναφορά), Επαναφορά 
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
Προηγμένος ασύρματος 
φωτισμός, 100
Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, 
74–79
Προστασία φωτογραφιών, 
54
Προτεραιότητα 
πλησιέστερου αντικειμένου.  
Βλέπε Εστίαση, λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF
Προφίλ χρώματος.  Βλέπε 
Λειτουργία χρώματος
Πρωτόκολλο μεταφοράς 
εικόνας.  Βλέπε USB, MTP/
PTP
Πυροδότηση bracketing.  
Βλέπε Λειτουργία λήψης, 
συνεχής

Ρ
Ρολόι, 83, 111
μπαταρία, 83

Σ
Σέπια.  Βλέπε Monochrome 
(Μονόχρωμη)
Σημειακή μέτρηση.  Βλέπε 
Μέτρηση
Σκόπευτρο, 5, 14, 16, 102, 
111–112
ενδείξεις, 5, 111–112
εξαρτήματα, 102
εστίαση, 14

Συγχρονισμός με την πίσω 
κουρτίνα.  Βλέπε Φλας, 
λειτουργία
Συνεχής.  Βλέπε Λειτουργία 
λήψης, συνεχής
Συνεχής λειτουργία 
αυτόματης εστίασης.  Βλέπε 

Εστίαση, αυτόματη εστίαση, 
λειτουργία
Συσκευή video, 62
Σύστημα δημιουργικού 
φωτισμού (Creative 
Lighting System) (CLS), 
99–101

T
Τηλεόραση, 62, 103
Τηλεχειριστήριο, 32–33, 103
Τηλεχειριστήριο.  Βλέπε 
Εξαρτήματα, προαιρετικά, 
Λειτουργία λήψης, 
υστέρηση τηλεχειριστηρίου, 
Λειτουργία λήψης, γρήγορη 
απόκριση τηλεχειριστηρίου
Τονισμένα σημεία, 52
Τοπία.  Βλέπε  (λειτουργία 
τοπίου)

Υ
Υπολογιστής, 55–56

Φ
Φάκελος, 51, 66, 85
απεικόνιση, 66
εγγραφή, 85

Φακοί χωρίς CPU.  Βλέπε 
Φακοί, χωρίς CPU
Φακός, 1, 8, 97–98, 122

AF-S/AF-I, 1, 8, 97
χωρίς CPU, 97–98

Φίλτρο.  Βλέπε επίσης 
Εξαρτήματα, προαιρετικά, 
Filter effects (Εφέ φίλτρου)
Ουδέτερη πυκνότητα (ND), 
102, 111

Φλας
αντιστάθμιση, 48
ένδειξη ετοιμότητας φλας, 
5, 17, 111–112
ενσωματωμένο, 2, 17, 34–
36, 78
επίπεδο,  76
εύρος, 117
λειτουργία, 34–36
προαιρετικά, 99–101
τηλεχειρισμός, 99

Φωτεινότητα.  Βλέπε 
Έκθεση, Φλας, επίπεδο, 
LCD brightness 
(Φωτεινότητα LCD), Οθόνη, 
φωτεινότητα
Φωτισμός.  Βλέπε 
Βοηθητικός φωτισμός AF
Φωτισμός.  Βλέπε Φλας, 
Ισορροπία λευκού

Χ
Χαμηλοπερατό φίλτρο, 86, 
105
καθαρισμός, 105

Χειροκίνητη λειτουργία, 39, 
43–44
Χροιά, 69

Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης.  
Βλέπε Λειτουργία λήψης, 
χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης
Χρώμα.  Βλέπε Λειτουργία 
χρώματος, Filter effects 
(Εφέ φίλτρου) Χροιά, 
Κορεσμός, Ισορροπία 
λευκού
Χρωματικός χώρος.  Βλέπε 
Λειτουργία χρώματος

Ψ
Ψηφιακό πολυ-πρόγραμμα, 
4, 18–19

Ω
Ώρα, 11, 83.  Βλέπε επίσης 
Ρολόι, World time 
(Παγκόσμια ώρα)

A
A.  Βλέπε Αυτόματη 
προτεραιότητα 
διαφράγματος

Adobe RGB.  Βλέπε 
Λειτουργία χρώματος

AE lock (Κλείδωμα ΑΕ) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 77

 Κουμπί (AE-L/AF-L), 3, 
46, 77

AE-L/AF-L (Μενού 
προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 77

AF δυναμικής περιοχής.  
Βλέπε Εστίαση, λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF

AF μονής περιοχής.  Βλέπε 
Εστίαση, λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF

AF-A.  Βλέπε Εστίαση, 
λειτουργία

AF-area mode (Λειτουργία 
επιλογής περιοχών AF) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 24, 75

AF-assist (Βοηθητικός 
φωτισμός AF) (Μενού 
προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 76

AF-C.  Βλέπε Εστίαση, 
λειτουργία

AF-S.  Βλέπε Εστίαση, 
λειτουργία

AF-S/AF-I.  Βλέπε Φακός, 
AF-S/AF-I

 (αυτόματη λειτουργία), 4, 
15–17

Auto image rotation 
(Αυτόματη περιστροφή 
εικόνας) (μενού 
ρυθμίσεων), 88

Auto off timers 
(Χρονόμετρα αυτόματης 
απενεργοποίησης) (Μενού 
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προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 78

Auto shooting info 
(Πληροφορίες αυτόματης 
λήψης) (μενού ρυθμίσεων), 
83

B
BASIC.  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας

Beep (Ήχος βομβητή) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 74

Built-in flash 
(Ενσωματωμένο φλας) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 78

Bulb.  Βλέπε Εκθέσεις 
μακράς διαρκείας

C
Camera Control Pro, 56, 103
Capture NX, 31, 87, 103
CLS.  Βλέπε Σύστημα 
δημιουργικού φωτισμού 
(Creative Lighting System)

CSM/Setup menu (CSM/
Μενού ρυθμίσεων) (μενού 
ρυθμίσεων), 80–81

D
D-lighting, 90
D-lighting (μενού 
επεξεργασίας), 90

DCF.  Βλέπε Design Rule for 
Camera File System

Delete (Διαγραφή) (μενού 
απεικόνισης), 65

Design Rule for Camera File 
System, 117

Digital Print Order Format, 
57, 60–61, 117

DPOF  Βλέπε Digital Print 
Order Format

Dust off ref photo 
(Απομάκρυνση σκόνης 
φωτογραφίας αναφοράς) 
(μενού ρυθμίσεων), 87

E
Exif έκδοση 2.21, 117

F
File no. sequence (Σειρά 
αρ. αρχείου) (μενού 
ρυθμίσεων), 86

Filter effects (Εφέ φίλτρου) 
(μενού επεξεργασίας), 92

FINE.  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας

Firmware.  Βλέπε Firmware 
version (Έκδοση firmware)

Firmware version (Έκδοση 
firmware) (μενού 
ρυθμίσεων), 86

 Κουμπί (λειτουργία), 2, 
77, 115

Folders (Φάκελοι) (μενού 
ρυθμίσεων), 85

Format memory card 
(Διαμόρφωση κάρτας 
μνήμης) (μενού 
ρυθμίσεων), 13, 81

I
Image comment (Σχόλιο 
εικόνας) (μενού 
ρυθμίσεων), 84

Image overlay (Υπέρθεση 
εικόνων) (μενού 
επεξεργασίας), 94–95

Image quality (Ποιότητα 
εικόνας) (μενού λήψης), 30, 
70

Image review (Ανασκόπηση 
λήψης) (Μενού 
προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 75

Image size (Μέγεθος 
εικόνας) (μενού λήψης), 30, 
70

Info display format 
(Διάταξη οθόνης ενδείξεων) 
(μενού ρυθμίσεων), 81–82

ISO auto (Αυτόματο ISO) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 76

ISO sensitivity (Ευαισθησία 
ISO) (μενού λήψης), 37, 73

J
JPEG, 29–31, 57, 116

K
K.  Βλέπε Αριθμός στάσεων 
που απομένουν

L
L.  Βλέπε Μέγεθος εικόνας
Language (Γλώσσα) (μενού 
ρυθμίσεων), 84

LCD brightness 
(Φωτεινότητα LCD) (μενού 
ρυθμίσεων), 83

M
Μ.  Βλέπε Μέγεθος εικόνας
M.  Βλέπε Χειροκίνητη 
λειτουργία

Matrix.  Βλέπε Μέτρηση
 Κουμπί (μενού), 3, 63– 64

Mirror lock-up (Κλείδωμα 
καθρέπτη) (μενού 
ρυθμίσεων), 86, 105

Monochrome (Μονόχρωμη) 
(μενού επεξεργασίας), 92

MTP/PTP.  Βλέπε USB, MTP/
PTP

N
ND.  Βλέπε Φίλτρο, 
Ουδέτερη πυκνότητα (ND)

NEF (RAW).  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας, NEF (RAW)

Nikon Transfer, 55–56

No memory card? (Δεν 
υπάρχει κάρτα μνήμης;) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 75

Noise reduction 
(Αποθορυβοποίηση) 
(μενού λήψης), 73

NORMAL.  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας

O
Optimize image 
(Βελτιστοποίηση εικόνας) 
(μενού λήψης), 68–69

P
 (ένδειξη ευέλικτου 
προγράμματος), 5, 40

P.  Βλέπε Αυτόματο 
πρόγραμμα

PictBridge, 57–61, 117
Playback folder (Φάκελος 
απεικόνισης) (μενού 
απεικόνισης), 66

PRE.  Βλέπε Ισορροπία 
λευκού, προτοποθέτηση

Print set (DPOF) (Ορισμός 
εκτύπωσης (DPOF)) (μενού 
απεικόνισης), 60–61, 67

R
RAW.  Βλέπε Ποιότητα 
εικόνας, NEF (RAW)

Red-eye correction 
(Μείωση του φαινομένου 
του κοκκινίσματος των 
ματιών) (μενού 
επεξεργασίας), 91

Remote on duration 
(Διάρκεια ενεργοποίησης 
τηλεχειριστηρίου) (Μενού 
προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 79

Reset (Επαναφορά) (Μενού 
προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 74

Rotate tall (Περιστροφή 
κατακόρυφα) (μενού 
απεικόνισης), 66

S
 (ένδειξη λειτουργίας 

λήψης ενός καρέ), 32
S.  Βλέπε Αυτόματη 
προτεραιότητα κλείστρου

S.  Βλέπε Μέγεθος εικόνας
SD.  Βλέπε Κάρτα μνήμης
Secure Digital.  Βλέπε Κάρτα 
μνήμης

Self-timer (Χρονομέτρης 
αυτοφωτογράφησης) 
(Μενού προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων), 79

Slide show.  Βλέπε Slide 
show

Slide show (μενού 
απεικόνισης), 67

Small picture (Μικρή 
εικόνα) (μενού 
επεξεργασίας), 92–93

Software Suite, 55
Speedlight.  Βλέπε Φλας
sRGB.  Βλέπε Λειτουργία 
χρώματος

T
Trim (Περικοπή) (μενού 
επεξεργασίας), 91

U
USB, 55–56, 57–58, 84
καλώδιο, 55–56, 57–58
Μαζική αποθήκευση, 55, 84
MTP/PTP, 55, 84
USB (μενού ρυθμίσεων), 55, 
84

V
Video mode (Λειτουργία 
βίντεo) (μενού ρυθμίσεων), 
62, 83

ViewNX, 31, 57, 88

W
 (ένδειξη ισορροπίας 

λευκού), 6, 49, 70–72
White balance (Ισορροπία 
λευκού) (μενού λήψης), 49, 
70–72

World time (Παγκόσμια 
ώρα) (μενού ρυθμίσεων), 
11, 83
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