4-295-751-01(1)

Cserélhető objektív
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Ez az objektív az E-foglalatos Sony α fényképezőgépekkel
használható. A-foglalatos fényképezőgépekhez nem
használható.

Megjegyzések a használatról


E 55–210 mm F4.5–6.3 OSS

Ez az útmutató az objektív szakszerű használatát
ismerteti. Az objektívekre vonatkozó általános
tudnivalókat az „Óvintézkedések a használatba vétel
előtt” című részben olvashatja. Mindkét részt feltétlenül
olvassa végig az objektív használatba vétele előtt.

ˎˎHa a fényképezőgépet az objektívvel együtt hordozza, szilárdan
fogja meg a készülékházat és az objektívet.
ˎˎZoomolás közben ne fogja meg az objektív mozgó tubusát.
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E-foglalat

Tudnivalók a vaku használatához
ˎˎHa a fényképezőgépbe épített vakut használja, legalább
1 m távolságból fotózzon. Lehetnek olyan objektív/vaku
kombinációk, melyeknél az objektív kitakarja a vaku által
bevilágított terület egy részét, ezért a kép alján árnyék jelenik
meg.
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Vignettahatás
ˎˎAz objektívvel történő fotózáskor a képernyő sarkai sötétebbek
lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta hatásnak is
hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1-2 fokozattal.

 A részegységek megnevezése
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1 Élességállító gyűrű
2 Zoom gyűrű
3 Távolságjelző skála
4 Távolság jelzés
5 Objektív érintkezők*
6 Illesztő jelzés
* Ne érintse meg az objektív érintkezőket.
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 Az objektív felszerelése, leválasztása

A három üzemmód közüli választás módját a fényképezőgép
kezelési útmutatójában olvashatja.

Az objektív felszerelése
(Lásd a – ábrát.)

Minőségtanúsítás

1

Vegye le a lencsevédőt az objektív két végéről,
illetve a védősapkát a fényképezőgép vázról.*
* Vannak olyan egységcsomagok, melyeknél a vázvédő

sapka nem mellékelt tartozék.

2

ˎˎAz elülső lencsevédőt kétféleképpen helyezheti fel/
választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha a
lencsevédőt az árnyékolóernyő felszerelt állapotában
kívánja fel- vagy leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.

Illessze az objektív foglalatán lévő fehér
jelzést a fényképezőgépen lévő fehér
jelzéshez (illesztő jelzés), majd helyezze az
objektívet a fényképezőgépre, és forgassa
ütközésig jobbra.
ˎˎAz objektív felszerelése közben ne tartsa lenyomva a
fényképezőgép objektív-kioldó gombját.
ˎˎÜgyeljen arra, nehogy az objektívet ferdén erősítse a
fényképezőgépre.

Az objektív leválasztása
(Lásd a – ábrát.)
Tartsa nyomva a fényképezőgép objektív-kioldó
gombját, forgassa ütközésig balra az objektívet,
majd válassza le a fényképezőgépről.

 Az árnyékolóernyő felszerelése
A fényvisszaverődés csökkentése és a legjobb képminőség
biztosítása érdekében javasolt az árnyékolóernyő használata.

Illessze az ernyőt az objektív végén lévő
menethez, és forgassa jobbra, ütközésig.

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SEL55210 típusú készülék
az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Terméknév
(típus)
35 mm-es formátumú fókusz
egyenérték*1 (mm)
Lencsetagok száma
Látószög*1
Legkisebb fókusztávolság*2
Legnagyobb nagyítás (×)
Legkisebb f-érték
Szűrőátmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
átmérő × magasság) (kb.,
mm))
Tömeg (kb., g)
Kiegyenlítő hatás*3

E 55–210 mm F4.5–6.3 OSS
(SEL55210)
82,5–315
9–13
28,2–7,8°
1 (3,28)
0,225
f/22–f/32
49
63,8 × 108
345
Kb. 4 fokozat

*1 A 35 mm-es fókuszegyenérték az APS-C méretű
képérzékelővel ellátott cserélhető objektíves fényképezőgépen
alapul.
*2 A minimális fókusztávolság a képérzékelő és a téma közötti
legkisebb távolságot jelenti.
*3 Zársebesség (felvételi körülménytől függően változik)
ˎˎAz objektív mechanizmusától függően a fókusztávolság értéke
a fotózási távolság legkisebb változására is módosulhat. A
fókusztávolság azt feltételezi, hogy az objektív a végtelenre
fókuszál.

Mellékelt tartozékok
Objektív (1 db), elülső lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő
(1 db), árnyékolóernyő (1 db), kísérő dokumentumok

ˎˎHa nem kívánja használni az árnyékolóernyőt, fordított
helyzetben helyezze az objektívre.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.

 Zoomolás

Az

Forgassa a zoom gyűrűt a kívánt képnagyítás
eléréséig.

 Élességállítás
Három élességállítási módszer közül választhat.

• Önműködő fókusz

A kamera önműködően állítja be az élességet.

• DMF (közvetlen kézi fókusz)

Miután a fényképezőgép önműködően beállította az
élességet, manuálisan képélesség-finombeállítást végezhet.

• Kézi fókusz

A képélesség kézi beállítása.
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a Sony Corporation védjegye.

HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
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