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Polski
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Środki ostrożności
wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi
na temat eksploatacji, zebrano w osobnym
arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.

Konwerter superszerokokątny
Konwerter typu „rybie oko”
Instrukcja obsługi

Uchwyt typu E
©2015 Sony Corporation

SEL075UWC/SEL057FEC

Instrukcja ta odnosi się do kilku różnych obiektywów.
Konwerter SEL075UWC/SEL057FEC (nazwany
dalej „konwerterem”) jest przeznaczony wyłącznie
do użytku z aparatami fotograficznymi Sony α
z uchwytem typu E (nazwanymi dalej „aparatami”)
i z wymiennym obiektywem Sony FE 28mm F2
(SEL28F20).
Powyższe aparaty i obiektywy wymienne są
niedostępne w niektórych krajach i regionach.
• Na ilustracjach zawartych w tej instrukcji
prezentowany jest konwerter superszerokokątny
SEL075UWC, oprócz podpunktu Rozpoznawanie
części (ilustracja ).

Uwagi dotyczące użytkowania
• Należy zachować ostrożność, aby podczas
zakładania konwertera nie narazić go na
wstrząsy mechaniczne.
• Po założeniu konwertera należy zachować
ostrożność, umieszczając aparat na stole lub
innej płaskiej powierzchni. Krawędź osłony
obiektywu wchodzącej w skład konwertera
styka się z podłożem, przez co powoduje
niestabilność aparatu.
• W celu przenoszenia aparatu należy
zdjąć konwerter.
• Nie należy chwytać aparatu za sam konwerter.
• Podczas przechowywania konwertera należy
zawsze zakładać na niego przykrywki.
• Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody.
Podczas fotografowania w deszczu i podobnych
warunkach należy chronić go przed kroplami wody.

Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
• Podczas stosowania wbudowanej lub dodatkowej
lampy błyskowej obiektyw może częściowo
zasłaniać światło lampy, powodując powstanie
cienia u dołu zdjęcia.
• Po założeniu modelu SEL075UWC na obiektyw
należy używać lampy błyskowej sprzedawanej
osobno, której kąt rozsyłu błysku jest zgodny
z ogniskową obiektywu.
• Model SEL057FEC zapewnia bardzo szeroki kąt
widzenia, więc przy fotografowaniu z użyciem
lampy błyskowej narożniki kadru są ciemniejsze
niż jego środek. Zalecamy stosowanie światła
odbitego poprzez zamontowanie na aparacie
zewnętrznej lampy błyskowej.
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 Rozpoznawanie części

Dane techniczne

 Wskaźnik ustawienia obiektywu
 Przełącznik zwalniania blokady

Nazwa modelu
Powiększenie
Elementy układu
soczewkowego
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
Waga (bez przykrywek)
(w przybliżeniu, g)

 Zakładanie konwertera
Przed założeniem konwertera

SEL057FEC



• Należy upewnić się, że do aparatu przymocowany
jest obiektyw wymienny FE 28mm F2 (SEL28F20).
Jeśli do aparatu przymocowany jest inny obiektyw,
należy go wymienić.
• Należy wyłączyć aparat.
• Jeśli do obiektywu wymiennego przymocowany
jest filtr lub ochraniacz wielopowłokowy (MC),
należy go zdjąć przed założeniem konwertera.

Montaż konwertera
1


1
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Zdejmij przednią przykrywkę obiektywu
wymiennego oraz przednią i tylną
przykrywkę konwertera.
• Równocześnie naciśnij przełączniki w kierunku
wskazywanym na ilustracji przez strzałki
i zdejmij z konwertera przednią przykrywkę.
• Przesuwając przełącznik zwalniania blokady,
obracaj w lewo tylną przykrywkę konwertera
i zdejmij ją.
• Przednią przykrywkę obiektywu FE 28mm F2
(SEL28F20) można teraz założyć na zdjętą tylną
przykrywkę konwertera (patrz ilustracja -1-a).
2 Ustaw wskaźnik „ (czerwona linia*)” na
tubusie konwertera równo ze wskaźnikiem
„ (czerwona linia*)” na obiektywie
wymiennym. Ostrożnie wsuń konwerter do
obiektywu wymiennego i powoli obracaj nim
w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
* Czerwone linie symbolizują wskaźniki.
• Nie należy przesuwać przełącznika zwalniania
blokady konwertera.

 Zdejmowanie konwertera
1 Wyłącz aparat.
2 Przesuwając przełącznik zwalniania blokady
na konwerterze, obróć go do końca w lewo
i zdejmij.
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Dane techniczne w przypadku użycia
z obiektywem FE 28mm F2 (SEL28F20)
Nazwa modelu
SEL075UWC
Ogniskowa (mm)
21
Odpowiednik ogniskowej
31,5
1
35 mm* (mm)
Kąt widzenia 1*2
92°
68°
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Autofokus
0,24
Ręczna regulacja ostrości 0,20
Maksymalne
powiększenie (X)
Autofokus
0,15
Ręczna regulacja ostrości 0,20
Maksymalna przysłona
f/2,8
Minimalna przysłona
f/22

SEL057FEC
16
24
180°
105°

0,22
0,22

0,14
0,14
f/3,5
f/22

*1 To jest odpowiednik ogniskowej w formacie
35 mm w przypadku aparatów cyfrowych
z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
2
* Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów
w formacie 35 mm, natomiast wartość kąta
widzenia 2 — aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odległość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.
Zawartość zestawu
SEL075UWC
Konwerter superszerokokątny (1 szt.), torba na
obiektyw (1 szt.), przykrywka obiektywu (na przód i tył
konwertera; 2 szt.), pakiet dokumentacji drukowanej.
SEL057FEC
Konwerter typu „rybie oko” (1 szt.), torba na
obiektyw (1), przykrywka obiektywu (na przód i tył
konwertera; 2 szt.), pakiet dokumentacji drukowanej.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

