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Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
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FE 600 mm
F4 GM OSS
E-mount
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SEL600F40GM
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Polski
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Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania
się obiektywami. Wspólne uwagi eksploatacyjne
dotyczące wszystkich obiektywów zamieszczono
w oddzielnej ulotce „Zalecenia eksploatacyjne”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.
Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów
Sony α z mocowaniem E. Nie można go używać na
aparatach z mocowaniem A.
Urządzenie FE 600 mm F4 GM OSS jest
przystosowane do współpracy z przetwornikiem
obrazu formatu 35 mm.
Aparat wyposażony w przetwornik obrazu w
formacie 35 mm można ustawiać do wykonywania
zdjęć w rozmiarze APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.
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Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.



Uwagi eksploatacyjne

(1)
(3)

• Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym
oświetleniu. Skupienie promieni świetlnych może
spowodować wewnętrzne uszkodzenia korpusu
aparatu i obiektywu, dym lub pożar. Jeśli okoliczności
wymagają pozostawienia obiektywu w oświetleniu
słonecznym, należy założyć na obiektyw przykrywki.
• Podczas fotografowania naprzeciwko słońca słońce
musi znajdować się poza kątem widzenia. W
przeciwnym wypadku promienie słoneczne mogą
zostać skupione w ognisku aparatu, powodując
powstanie dymu lub ognia. Słońce znajdujące się w
pobliżu kąta widzenia może również powodować
powstanie dymu lub ognia.
• Przenosząc aparat z założonym obiektywem, należy
pewnie trzymać obudowę obiektywu, na przykład
uchwyt do statywu.
• Obiektyw nie zapewnia wodoodporności, choć jest
skonstruowany z myślą o odporności na kurz i wodę.
W przypadku korzystania z obiektywu w deszczu itp,
należy go chronić przed kroplami wody.
• Nie dopuścić do upadku przenoszonego lub
przechowywanego obiektywu. Podczas zdjęć używać
go na solidnym statywie.
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Zalecenia dotyczące użycia lampy
błyskowej
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• Korzystając z tego obiektywu, nie należy używać
wbudowanej lampy błyskowej.

Winietowanie
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• W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu
stają się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec
temu zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy
zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden lub dwa
stopnie.


24
27

25

26

 Wykaz elementów
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(1)

(2)

1P
 rzycisk pamięci ostrości 2 Pierścień funkcji
3 Pierścień regulacji ostrości 4 Wskaźnik pierścienia
uchwytu do statywu
5P
 ierścień uchwytu do statywu 6 Styki obiektywu*¹
7 Wskaźnik pierścienia uchwytu do statywu
8P
 okrętło mocowania uchwytu do statywu 9 Pokrętło
uchwytu filtra
10 Uchwyt filtra 11 Wskaźnik montażowy obiektywu
12 Gumowy pierścień gniazda obiektywu
13 Przełącznik stałego działania funkcji DMF
14 Przycisk SET 15 Przełącznik trybu SteadyShot
16 Przełącznik trybu ostrości 17 Ogranicznik zakresu
ostrzenia
18 Przełącznik wyboru funkcji pierścienia 19 Przełącznik
SteadyShot
20 Przełącznik BEEP 21 Otwór na pasek 22 Uchwyt
do statywu
23 Otwory na śruby uchwytu do statywu (dwa
otwory 1/4", jeden 3/8")*²
24 Przełącznik wyboru kliknięcia uchwytu do
statywu

25 Gniazdo ochronne*³ 26 Pokrętło mocowania
osłony
27 Osłona obiektywu
*¹ Nie dotykać styków obiektywu.
*² Można przymocować statyw (sprzedawany
oddzielnie, długość śruby do 5,5 mm) wymagający
użycia śruby 1/4-20UNC lub 3/8-16UNC.
*³ Służy do przymocowania dostępnej w handlu linki
chroniącej przed kradzieżą.

 Zakładanie/zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz rysunek –)
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Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.

Pozostaw osłonę obiektywu i przednią
przykrywkę obiektywu na obiektywie
i włóż obiektyw do futerału, umieszczając
uchwyt do statywu we wgłębieniu blisko
uchwytu z boku futerału (1).
• Pokrętło mocowania osłony umieść w zagłębieniu
blisko lewego zatrzasku futerału.
• Pasek obiektywu należy złożyć i schować pod
obiektyw.
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Zamknij pokrywę futerału, dociśnij
zatrzaski na pokrywie i zamknij je (3).

Włączanie automatycznej (AF) /
ręcznej (MF) regulacji ostrości

Podczas używania statywu należy go zamocować w
uchwycie do statywu obiektywu, a nie — w punkcie
mocowania statywu w aparacie.

Zmiana pozycji na pionową/poziomą
Odkręć pokrętło mocowania pierścienia uchwytu
do statywu (1) i obróć aparat. Użycie statywu
pozwala szybko zmieniać położenie aparatu między
pozycjami pionową a poziomą przy zachowaniu
stabilności ujęcia.
• Na pierścieniu uchwytu, co 90°, rozmieszczone są
szare kropki (wskaźniki pierścienia uchwytu do
statywu). Aby dokładnie ustawić aparat, dopasuj
szarą kropkę na pierścieniu uchwytu do szarej kropki
(wskaźnika pierścienia uchwytu do statywu) na
obiektywie (2).
• W zależności od warunków pracy i własnych
preferencji można włączyć lub wyłączyć kliknięcie
wskazujące, że uchwyt jest obrócony o wielokrotność
90°. Otwórz zaślepkę na uchwycie do statywu
i śrubokrętem płaskim lub podobnym narzędziem
obróć przełącznik wyboru kliknięcia uchwytu do
statywu (3). Wybierz położenie CLICK ON, aby włączyć
kliknięcia. Aby wyłączyć kliknięcia, obróć przełącznik
do położenia OFF.
• Po ustawieniu aparatu starannie dokręć pokrętło
mocowania uchwytu.
• W zależności od modelu aparatu i używanych
akcesoriów pierścień może przy obracaniu uderzać
w korpus aparatu lub akcesoria. Więcej informacji na
temat zgodności aparatów i akcesoriów znajdziesz
w lokalnej witrynie internetowej Sony.

 Zakładanie osłony obiektywu
W celu osłabienia odblasków i uzyskania najwyższej
jakości obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.

Odkręć pokrętło mocowania osłony na
osłonie obiektywu (1) i nasuń osłonę na
przód obiektywu (2). Upewnij się, że osłona
jest prawidłowo założona, i dokręć pokrętło
mocowania osłony.

Zakładanie przedniej przykrywki
obiektywu (patrz rysunek -a)
Po zakończeniu zdjęć załóż przednią przykrywkę
obiektywu na osłonę obiektywu. W tym celu
wykonaj poniższe czynności.

Zdejmij osłonę obiektywy i nałóż ją
odwrotnie. Dokręć pokrętło mocowania
osłony, aby zamocować ją na obiektywie.
Dopasuj pokrętło mocowania osłony
na osłonie obiektywu do szczeliny na
przedniej przykrywce obiektywu, wsuń
osłonę w przednią przykrywkę obiektywu
i zaciśnij osłonę.

 Mocowanie paska obiektywu
Przed noszeniem obiektywu należy przymocować
do niego pasek.
• Aby uniknąć upadku obiektywu, starannie przymocuj
pasek, tak aby zapobiec jego obluzowaniu.
• Nosząc aparat z założonym obiektywem, należy
chwytać za pasek obiektywu, a nie pasek aparatu.

Można zapisać w pamięci odległość od określonego
obiektu i w dowolnym momencie przywrócić to
ustawienie. Zapisane ustawienie ostrości ułatwia
nadążanie za szybko poruszającymi się obiektami —
na przykład w sporcie.

Zapisywanie odległości od obiektu
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Przełącznik na obiektywie umożliwia wybór trybu
AF lub MF.
Aby fotografować w trybie AF, należy przełączyć
aparat i obiektyw w tryb AF. Aby fotografować
w trybie MF, należy przełączyć aparat lub obiektyw
w tryb MF.

Wybieranie trybu ostrości na obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości
do pozycji trybu AF lub MF (1).
• Informacji o wybieraniu trybu ostrości w aparacie
należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
• W trybie MF należy obracać pierścień regulacji ostrości
(2), patrząc cały czas przez wizjer.
• Kiedy przełącznik stałego działania funkcji DMF jest
przesunięty w położenie ON, obracanie pierścienia
regulacji ostrości powoduje automatyczne
przełączenie trybu ostrości na MF, bez względu na
ustawienie trybu AF i regulator ostrości (3).
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 Użycie funkcji SteadyShot
Przełącznik SteadyShot
• ON: Redukuje drgania aparatu.
• OFF:	Nie redukuje drgań aparatu. Zaleca się, aby
podczas fotografowania ze statywu przełącznik
SteadyShot znajdował się w położeniu OFF.
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• Przycisk pamięci ostrości w tym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy z niektórymi modelami
aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów marki
Sony.

Na obiektywie znajdują się 4 przyciski pamięci
ostrości.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie
AF spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość
przestanie się zmieniać i będzie można wyzwolić
migawkę przy stałej ostrości. Aby ponownie włączyć
tryb AF, należy wcisnąć do połowy przycisk spustu
migawki i puścić przycisk pamięci ostrości.

 Zmienianie zakresu ustawiania
ostrości (zakres AF)
Ogranicznik zakresu ustawiania ostrości umożliwia
skrócenie ustawiania ostrości w trybie AF. Przydaje
się to, gdy fotografowane obiekty znajdują się
w określonej odległości.

Aby wybrać zakres, trzeba odpowiednio
ustawić ogranicznik zakresu ostrzenia.
• FULL:	Można nastawiać ostrość od minimalnej
odległości ostrzenia do nieskończoności.
• 15m - 4.5m:	Można nastawiać ostrość na obiekty
znajdujące się w odległości od 15 m do
4,5 m.
• ∞ - 15m:	Można nastawiać ostrość na obiekty
znajdujące się w odległości od 15 m do
nieskończoności.

Przesuń przełącznik wyboru funkcji
pierścienia w położenie PRESET.
Obróć pierścień funkcji w dowolną stronę.
• Ostrość zostanie nastawiona na zapisaną
odległość.
• Kiedy przełącznik BEEP znajduje się w położeniu
ON, przywrócenie odległości potwierdzane jest
sygnałem dźwiękowym.

 Elektryczna regulacja ostrości
Obrót pierścienia funkcji może powodować zmiany
ostrości w stałym tempie. Taki sposób zmieniania
ostrości jest użyteczny na przykład przy filmowaniu.
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Przesuń przełącznik wyboru funkcji
pierścienia w położenie FUNCTION (1).
Obróć pierścień funkcji (2).
• Ostrość będzie się zmieniać ze stałą szybkością
zgodnie z kierunkiem obrotu pierścienia.
• Szybkość zmian ostrości można dostosowywać,
zmieniając kąt obrotu pierścienia regulacji
ostrości.
• Z funkcji elektrycznej regulacji ostrości można
skorzystać w każdym trybie ostrości: AF, MF i DMF.

 Zmienianie wsuwanych filtrów
Fabrycznie w urządzeniu zainstalowany jest
normalny filtr.
Filtr stanowi część systemu optycznego obiektywu.
Przed rozpoczęciem zdjęć należy zainstalować jeden
z filtrów: zwykły lub kołowy polaryzacyjny.

Wymiana wsuwanego filtra
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Przestaw przełącznik SteadyShot w położenie
ON, a następnie wybierz odpowiednie położenie
przełącznika trybu SteadyShot.

 Użycie przycisków pamięci
ostrości

Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET, aby
zaprogramować odległość od obiektu.

Aby przywrócić zapisaną odległość
od obiektu

Przełącznik trybu SteadyShot

• MODE1: Kompensuje normalne drgania aparatu.
• MODE2: K
 ompensuje drgania aparatu powstające przy
panoramowaniu ruchomych obiektów.
• MODE3: Kompensuje drgania aparatu w celu
minimalizacji problemów z kadrowaniem.
Ułatwia nadążanie za szybko, bezładnie
poruszającymi się obiektami — na przykład
w sporcie.

Nastaw ostrość na odległość, którą
chcesz zapisać.

• Zapisana odległość od obiektu obowiązuje do
czasu zapisania nowej odległości.
• Kiedy przełącznik BEEP znajduje się w położeniu
ON, zapis odległości potwierdzany jest sygnałem
dźwiękowym.
• Po wymianie wsuwanego filtra trzeba na nowo
zapisać odległość od obiektu.

Użycie aparatu wyposażonego w przycisk
przełączania trybu AF/MF
• Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie AF możesz tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb MF.
• Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie MF, można tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb AF, jeśli
w obiektywie ustawiono tryb AF, a w aparacie — MF.

Przesuń przełącznik wyboru funkcji
pierścienia w położenie PRESET.

• Z zapisanego ustawienia ostrości można
skorzystać w każdym trybie ostrości: AF, MF i DMF.

 Nastawianie ostrości

• Przy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać
przycisku odblokowywania obiektywu na
korpusie.
• Nie montować obiektywu pod kątem.

 Użycie statywu

 Wstępne ustawienia ostrości

Zamocuj obiektyw taśmą (2).

• Przełącznik trybu regulacji ostrości w tym obiektywie
jest niedostępny podczas pracy z niektórymi
modelami aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów marki
Sony.

Przytrzymując wciśnięty przycisk
odblokowywania obiektywu na korpusie,
obróć aparat do oporu w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, po czym
zdejmij obiektyw.
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Dopasuj białą kropkę na tubusie
obiektywu do białej kropki na korpusie
aparatu (wskaźnika montażowego).
Lekko dociśnij aparat do obiektywu, po
czym obróć go w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, tak aby rozległo się
kliknięcie, a aparat został zablokowany.

Zdejmowanie obiektywu
(patrz rysunek –)

1

 Wkładanie obiektywu do
futerału

Wciśnij pokrętło uchwytu filtra i obróć je
o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, w stronę przodu obiektywu (1).
• Po obróceniu pokrętła uchwytu filtra o 90° jego
płaska, ścięta część jest zwrócona ku przodowi
obiektywu.
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Unieś uchwyt filtra, nie przekrzywiając go (2).
Wymień filtr (3).
Wsuń uchwyt filtra do tubusa obiektywu
w taki sposób, by płaska, ścięta część
pokrętła uchwytu filtra była zwrócona ku
przodowi obiektywu.
Wciśnij pokrętło uchwytu filtra i obróć
je o 90° zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby zamocować uchwyt.
• Po dokręceniu pokrętła uchwytu filtra kreska
na płaskiej, ściętej części pokrętła pokrywa się
z kreską na uchwycie filtra (4).
Po wymianie wsuwanego filtra należy się
upewnić, że pokrętło uchwytu filtra jest
prawidłowo dokręcone.

Użycie wsuwanego, kołowego
filtra polaryzacyjnego VF-DCPL1
(sprzedawanego oddzielnie) (patrz
rysunek -a)
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Dokładnie nastaw ostrość, patrząc przez
wizjer itp.
Patrząc przez wizjer itp., obracaj pierścień
regulacji na uchwycie filtra polaryzacyjnego,
aby regulować kąt polaryzacji.
• Kołowy filtr polaryzacyjny pozwala na osłabienie
lub usunięcie niepożądanych refleksów (światła
spolaryzowanego) z niemetalowych powierzchni:
wody, szkła, szyb, plastiku, ceramiki, papieru itp.
Pomaga też uzyskać dobry kontrast na zdjęciach
z błękitnym niebem.
• Generalnie ilość światła odbitego
(spolaryzowanego) na zdjęciach powinna być
ograniczona do minimum. Dla uzyskania żądanego
efektu można korygować poziom polaryzacji.
• Zmniejsza się ilość światła docierającego do
przetwornika obrazu. Jeśli aparat pracuje w trybie
ręcznego nastawiania ekspozycji i używany jest
dostępny w handlu światłomierz albo jeśli aparat
pracuje w trybie ręcznego nastawiania ekspozycji
i używana jest dostępna w niektórych lampach
błyskowych funkcja ręcznego sterowania lampą,
należy skorygować ekspozycję przez otwarcie
przysłony o 1–2 stopnie.

Dane techniczne
Nazwa modelu
Ogniskowa (mm)
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Grupy-elementy obiektywu
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość od
obiektu*3 (m)
Maksymalne powiększenie (×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Przybliżone wymiary
(maksymalna średnica ×
wysokość) (mm)
Przybliżona waga (g)
SteadyShot

FE 600 mm
F4 GM OSS
(SEL600F40GM)
600
900
18-24 (w tym jeden filtr)
4°10'
2°40'
4,5
0,14
F22
40,5
163,6 × 449
3040
Tak

Dalsze informacje o zgodności z telekonwerterem
(sprzedawanym oddzielnie) i parametrach przy
korzystaniu z telekonwertera można uzyskać
w sklepach i lokalnych autoryzowanych stacjach
serwisowych Sony oraz na stronie internetowej Sony
dla swojego kraju.
*¹ Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35 mm
w przypadku zamontowania obiektywu na aparacie
cyfrowym z wymienną optyką wyposażonym
w przetwornik obrazu formatu APS-C.
*² Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów 35 mm,
a kąta widzenia 2 aparatów cyfrowych z wymienną
optyką wyposażonych w przetwornik obrazu formatu
APS-C.
*³ Minimalna odległość od obiektu to minimalna
odległość między płaszczyzną przetwornika obrazu
a obiektem.
• W zależności od konstrukcji obiektywu zmiana
odległości ostrzenia może powodować zmianę
ogniskowej. Podane powyżej wartości ogniskowej
dotyczą ostrości nastawionej na nieskończoność.

Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), pasek
obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu (1 szt.), futerał
(1 szt.), pasek futerału (1 szt.), kluczyki do futerału
(2 szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
i
są znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.

