
   Τειηθά γηα λα θηηάμεη θάπνηνο έλα ληεθιαζέξ γηα ηελ K10 (θαη κε κηα κηθξή επηθύιαμε γηα 

όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ζεηξέο DSLR θαη SLR ηεο Pentax) είλαη θαη εύθνιν θαη θηελό πέξα 

από ηελ ραξά πνπ απνθηάο θηηάρλνληαο θάηη κε ηα ρέξηα ζνπ γηα ηελ αγαπεκέλε ζνπ Pentax.  

Μελ μερλάκε πσο κε κηα ηδηνθαηαζθεπή, εηαηξείεο θαη κεηαπσιεηέο θπξίσο εδώ ζηελ 

Διιάδα παίξλνπλ ην κάζεκα ηνπο γηα ηηο «ηζνπρηεξέο» ηηκέο ζηα accessories.  

Τα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη: 

1) Έλα πιαζηηθό θνπηί κεγέζνπο  

 <= 5εθ (πιάηνο), 

 <= 7εθ (κήθνο)  

 >= 2,3εθ (ύςνο).  

Τν ύςνο λα κελ είλαη κηθξόηεξν γηαηί δελ ζα ζαο ρσξέζνπλ ηα εμαξηήκαηα…. 

2) Έλα push button (θόθθηλνπ) ρξώκαηνο βηδσηό γηα ζαζί 

3) Έλα push button (πξάζηλνπ) ρξώκαηνο βηδσηό γηα ζαζί 

4) Έλα push switch (νπδέηεξνπ) ρξώκαηνο βηδσηό γηα ζαζί 

5) Σηεξενθσληθό θαιώδην 1-2κ κε θαηάιεμε ζην έλα άθξν ζε κηθξό ζηεξενθσληθό jack 

(κπνξείηε λα ην βξείηε θαληβαιίδνληαο θαλέλα θακέλν hands free ή ΜP3 player ) 

6) Λεπηή Κόιιεζε γηα ειεθηξ. εμαξηήκαηα θαη θπζηθά θνιιεηήξη (θακία ζρέζε κε ηνλ 

θαξαγθηόδε)  

7) Πνιύθισλν θαιώδην γηα ηελ ζύλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ. 

8) Τξππάλη κε αλάινγεο κύηεο γηα ηηο ηξύπεο ζην θνπηί.  

Σην παξαθάησ ζρέδην θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία ησλ εμαξηεκάησλ.  

 

 

Τν (θόθθηλν) button κπαίλεη γηα ην θιείζηξν, ην (πξάζηλν) γηα ην focus θαη ν δηαθόπηεο (push 

switch)  γηα bulb mode. Τα ρξώκαηα θαη ε ζέζε ησλ εμαξηεκάησλ πάλσ ζην θνπηί είλαη 

πξνζσπηθή άπνςε θαη κπνξεί θάπνηνο λα ηα ηνπνζεηήζεη όπσο ηνλ βνιεύεη ζην ρέξη ηνπ 

ιάβεηε ππόςε ην αλ είζηε δεμηόρεηξεο ή αξηζηεξόρεηξεο. Γώζηε ζεκαζία ζηελ εξγνλνκία 

αθόκα θαη ζε απηή ηελ απιή θαηαζθεπή!. Τηο ηξύπεο ηηο αλνίγνπκε ζηελ αξρή κε κηθξνύ 



δηακεηξήκαηνο κύηε (2mm) γηα λα έρνπκε ζσζηό θέληξν θαη κεηά ηηο δνπιεύνπκε κε αλάινγεο 

κύηεο γηα λα πάξνπκε ην επηζπκεηό άλνηγκα.  

Να θαη κεξηθέο θσηνγξαθίεο από ηελ θαηαζθεπή. (Οη θνιιήζεηο είλαη επηεηθώο απαξάδεθηεο, 

έρσ πάλησο ηελ δηθαηνινγία όηη έγηλαλ θπξηνιεθηηθά ζην πόδη… ίζσο δηνξζώζσ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ ηξίηε θάζε!) 

 

 

 

 

 

Σε δεύηεξε θάζε (πξναηξεηηθά κπνξείηε λα ηελ θάλεηε θαη εζείο) έβαια έλα ζειπθό βύζκα 

θιαζζηθνύ jack γηα ζαζί πάλσ ζην θνπηί. Απηό κνπ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθέξσ καδί 

κνπ ιηγόηεξα θαιώδηα ζηηο θσηνγξαθηθέο επηδξνκέο θαη ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηώ, 

κεγάινπ κήθνπο επθνινεύξεην απιό ζηεξενθσληθό θαιώδην κε θιαζζηθνύ κεγέζνπο  jack. 

(Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη θαιώδην 8 κέηξσλ ρσξίο πξόβιεκα).  

 



 

Σηελ πιεπξά ηεο Κ10 ρξεζηκνπνίεζα έλαλ θιαζζηθό adaptor-α ζε κηθξό jack. 

 

 

Τν βύζκα πνπ κπαίλεη ζηελ εηδηθή ππνδνρή ηεο κεραλήο γίλεηαη κεγάιν ζε κήθνο, ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, θαη γηα απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή κελ θάλνπκε δεκηά ζηελ κεραλή 

από αδέμηα θίλεζε.  

 

 

Απιέο νδεγίεο ρξήζεο 

Τν πξάζηλν θνπκπί ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα εζηίαζε 

Τν θόθθηλν γηα ην ηξάβεγκα ηνπ θαξέ 

Καη ην άζπξν γηα ρξήζε ζε bulb mode. (Γελ ρξεηάδεηαη λα παηάκε ην άζπξν θνπκπί ζπλέρεηα 

κηα πνπ δηαηεξεί ηελ θαηάζηαζε  «αλνηρηό-θιεηζηό» κέρξη ην επόκελν πάηεκα). Οπόηε παηάκε 

γηα έλαξμε – ρξνλνκεηξνύκε ηελ έθζεζε – μαλαπαηάκε γηα ηεξκαηηζκό. 

Σεκείσζε:  Πξηλ από θάζε ρξήζε ηνπ ληεθιαζέξ πξέπεη λα ειέγρνπκε αλ ν άζπξνο 

δηαθόπηεο είλαη ζε θαηάζηαζε off (αλνηρηόο).   

Τν θόζηνο ηεο όιεο θαηαζθεπήο, έθηνο αdaptor-α θαη θαισδίνπ, είλαη γύξσ ζηα 6€ 

Καιή επηηπρία…. Διπίδσ ζύληνκα λα αθνινπζήζνπλ παξόκνηεο θαηαζθεπέο γηα remote 

control από ήρν θαη θσο 

Βιάζεο 


