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1 Zoom vagy élességállító gyűrű
2 Zoom kar
3 Illesztőjelzés
4 Objektív érintkezők*

Cserélhető lencse
Kezelési útmutató
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 A részegységek megnevezése



* Ne érintse meg az objektív érintkezőket.

 Az objektív felszerelése, leválasztása
Az objektív felszerelése
(Lásd – ábra.)
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E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS

E-foglalat
© 2013 Sony Corporation

„A használat előtti óvintézkedések” szakasz olyan
információkat tartalmaz, melyeket az objektív
használatának megkezdése előtt kell elolvasni, például
minden objektívre vonatkozó közös óvintézkedéseket.
Az egyes objektívek használata a „Kezelési útmutató”
szakaszban olvasható.
Az objektív használata előtt olvassa el mindkét szakaszt.


–1

SELP1650

Ezt az objektívet a Sony α típusú E-foglalatos
fényképezőgépekhez tervezték. A-foglalatos fényképezőgépeken
nem használható.

Printed in Czech republic (EU)

(1)

(2)

A kompatibilitással kapcsolatos további információk eléréséhez
látogassa meg a helyi Sony honlapot, vagy kérjen tanácsot a
Sony márkakereskedésben vagy a Sony szervizben.

Megjegyzések a használathoz

–2



ˎˎHa a fényképezőgépet az objektívvel együtt hordozza, egyaránt
fogja meg a fényképezőgépet és az objektívet.
ˎˎNe az élességállítás közben kinyúló részeket fogja meg.
ˎˎA fényképezőgép állványra történő felszerelése esetén ügyeljen
arra, hogy az objektív zoom- vagy élességállító gyűrűjét ne
akadályozza az állványfej (állványcsatlakozó).
ˎˎMozgóképfelvétel közben az objektív használata közben keletkező
zajok a felvételen hallhatóak lehetnek.
ˎˎÁllítsa a fényképezőgép kompenzációs funkcióját Auto módba, ha
a fényképezőgépet kompenzációs objektívvel használja.
ˎˎHa a fényképezőgépet kompenzációs funkció nélküli objektívvel
használja, a széles látószögű állásban képtorzítás vagy
árnyékosodás jelenhet meg.

Óvintézkedések a vaku használata esetén
ˎˎVaku használatakor mindig távolítsa el az objektív árnyékolót és a
tárgytól legalább 1 m távolságból fényképezzen. Bizonyos objektív
és vaku kombinációk esetén az objektív részben eltakarhatja a
vaku fényét, ezzel a kép alsó részén árnyékot okozhat.

Vignettahatás
ˎˎAz objektívvel történő fényképezéskor a képernyő sarkai
sötétebbek lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta
hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1-2
fokozattal.
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Távolítsa el az objektívsapkát az objektív két
végéről, illetve a fényképezőgép házáról.*
* Bizonyos objektíveknek nem része a fényképezőgép
oldali objektívsapka.
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ˎˎAz elülső objektívsapkát kétféleképpen helyezheti
fel, választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha az
objektívsapkát az árnyékolóernyő felszerelt állapotában
kívánja fel- vagy leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.

Illessze az objektív foglalatán lévő
narancssárga jelzést a fényképezőgépen lévő
narancssárga jelzéshez (illesztés 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 erőltesse a
fényképezőgépre.

Az objektív leválasztása
(Lásd a – ábrát.)
Tartsa nyomva a fényképezőgép objektívkioldó
gombját, forgassa ütközésig balra az objektívet,
majd válassza le a fényképezőgépről.
ˎˎAz objektív leválasztása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet,
vagy nyomja meg a lejátszás gombot a fényképezőgépen és
bizonyosodjon meg róla, hogy az objektív be van húzva.

 Zoomolás
A kívánt fókusztávolság eléréséhez, csúsztassa a
zoom kart vagy forgassa a zoom vagy élességállító
gyűrűt.
ˎˎHa a fényképezőgép MF (Kézi fókusz) állásba van állítva, a zoom
vagy élességállító gyűrűvel lehet a fókuszt beállítani.
ˎˎA fényképezőgép AF (Önműködő fókusz) vagy MF (Kézi fókusz)
állásában a zoom karral is beállítható a fókusz.

ˎˎA fókusz módjainak beállításaival kapcsolatban a
fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashatja el a
részleteket.

ˎˎHa a zoom gyűrű használata esetén a mozgóképfelvételkor
keletkező zaj zavarja önt, akkor használja a zoom kart. Tartsa az
ujját finoman a zoom karon használat közben, így nem löki meg
azt véletlenül.
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 Élességállítás
Három élességállítási módszer közül választhat.

• Önműködő fókusz

Nyomja le félig az exponálógombot, hogy a fényképezőgép
önműködően beállítsa az élességet.

• DMF (közvetlen kézi fókusz)

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

• Kézi fókusz

Állítsa be a képélességet kézzel a zoom vagy élességállító gyűrű
forgatásával.
A három üzemmód közüli választás módját a fényképezőgép
kezelési útmutatójában olvashatja.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SELP1650 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)
Rázkódásmentesítő funkció

E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS
(SELP1650)
24–75
8–9
83–32°
0,25–0,3
0,215
f/22–f/36
40,5
64,7 × 29,9
116
Igen

*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,
kísérő dokumentumok
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Az

a Sony Corporation védjegye.
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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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