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Instrukcja obsługi przedstawia sposób obsługi
obiektywu. Środki ostrożności wspólne dla
wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat
eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed rozpoczęciem użytkowania obiektywu
należy zapoznać się z oboma dokumentami.

LA-EA2/LA-EA4

Instrukcja odnosi się do kilku różnych obiektywów.



Telekonwerter (SEL14TC) 1,4x/Telekonwerter
(SEL20TC) 2x (patrz niżej „urządzenie”) zwiększa
długość ogniskową obiektywu o 1,4x (SEL14TC)
lub 2,0x (SEL20TC) przy montażu między aparatem
systemu Sony α z mocowaniem typu E (patrz niżej
„aparat”) oraz kompatybilnymi obiektywami.

1

2

3
4

Dalsze informacje dotyczące kompatybilności
dostępne są na stronie internetowej Sony danego
regionu, u przedstawiciela sprzedaży Sony lub
w autoryzowanym punkcie sprzedaży Sony.
 Ilustracje w instrukcji przedstawiają SEL14TC.

6

5

Uwagi użytkowe
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 Nie narażać obiektywu na działanie promieni
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słonecznych lub jasnego źródła światła. Ogniskowanie
światła może prowadzić do nieprawidłowego
funkcjonowania korpusu i obiektywu, powstania
dymu lub ognia. Jeśli okoliczności wymagają
narażenia obiektywu na działanie promieni
słonecznych, należy zabezpieczyć go osłoną.

 W trakcie wykonywania zdjęć „pod słońce” słońce

powinno znajdować się całkowicie poza kątem
widzenia. W przeciwnym razie może dojść do
skupienia promieni słonecznych w ognisku wewnątrz
aparatu, co może spowodować powstanie dymu
lub ognia. Utrzymywanie urządzenia pod niewielkim
kątem do słońca również może powodować
powstanie dymu lub ognia.
 Podczas przenoszenia aparatu z zamocowanym
obiektywem należy zawsze mocno trzymać aparat
oraz obiektyw.
 Obiektyw jest przeznaczony do aparatów systemu
Sony α z mocowaniem typu E. Nie stosować
w aparatach z mocowaniem typu A.
 Nie stosować adaptera mocowania (LA-EA2/LA-EA4
etc.). W przypadku niezastosowania się do instrukcji
urządzenie, obiektyw lub adapter mocowania mogą
ulec uszkodzeniu. (Patrz ilustracja )

Kompatybilne obiektywy i funkcje
Urządzenie jest przeznaczone do obiektywów
kompatybilnych z telekonwerterem Sony
z mocowaniem typu E.
Nie mocować innych obiektywów, w przeciwnym
razie urządzenie lub obiektyw mogą ulec
uszkodzeniu.
Informacje na temat najnowszych obiektywów
kompatybilnych z konwerterem dostępne
są na stronie internetowej Sony danego
regionu, u przedstawiciela sprzedaży Sony lub
w autoryzowanym punkcie sprzedaży Sony.

 Identyfikacja części
1 Osłona przednia (osłona strony frontowej)
2 Mocowanie typu E (strona mocowania
obiektywu)
3 Wskaźnik mocowania obiektywu
4 Wskaźnik mocowania korpusu aparatu
5 Złącza obiektywu*
6 Tylna osłona obiektywu (osłona tylnej strony)
7 Mocowanie typu E (strona mocowania aparatu)
8 Dźwignia zwalniania obiektywu
9 Gumowy pierścień montażowy obiektywu
* Nie dotykać złączy obiektywu przy przednich i tylnych
elementach montażowych.

 Mocowanie i odpinanie
Mocowanie urządzenia
(Patrz ilustracja –)
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Usunąć przednią osłonę (osłona
przedniej części) z urządzenia oraz
tylną osłonę obiektywu.
 W celu usunięcia osłony urządzenia przekręcić
przednią osłonę i tylną osłonę obiektywu
w stronę przeciwną wskazówkom zegara.

2

Wyrównać biały wskaźnik obiektywu
na urządzeniu z białym wskaźnikiem na
tubusie obiektywu. Urządzenie umieścić
w mocowaniu obiektywu i przekręcić
w stronę zgodnie ze strzałką (a)
na urządzeniu, do momentu gdy
mocowanie zaskoczy w miejscu.
 Nie naciskać dźwigni odłączania obiektywu
w stronę urządzenia, dopóki urządzenie nie
zostanie zamocowane.
 Nie mocować urządzenia pod kątem.
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Usunąć tylną osłonę obiektywu
(osłona tylnej strony) urządzenia
i osłonę korpusu aparatu.
Wyrównać wskaźnik mocowania korpusu
aparatu na urządzeniu przymocowanym
do obiektywu — biały wskaźnik powinien
znajdować się na aparacie. Umieścić
urządzenie w mocowaniu aparatu
i przekręcić w kierunku strzałki (b),
do momentu gdy zaskoczy w miejscu.
 Nie naciskać przycisku odłączania obiektywu
na aparacie w trakcie mocowania obiektywu
z zamontowanym urządzeniem.
 Nie mocować obiektywu z zamontowanym
urządzeniem pod kątem.

Nie korzystać z więcej niż jednego urządzenia
przy jednym obiektywie. Może powodować
uszkodzenia.

Usuwanie obiektywu
(Patrz ilustracja –)
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Przytrzymując przycisk odłączania
obiektywu na aparacie, przekręcić
obiektyw oraz urządzenie zamontowane
do obiektywu w kierunku strzałki (c) do
momentu zatrzymania. Następnie wyjąć.
Ciągnąc dźwignię odłączania obiektywu
na urządzeniu w kierunku strzałki,
przekręcić urządzenie w kierunku
strzałki (d) do momentu zatrzymania.
Następnie wyjąć urządzenie.

Uwagi dotyczące fotografowania
Urządzenie zwiększa długość ogniskowej
zamontowanego obiektywu, jednocześnie
zmniejszając średnicę otworu obiektywu.*
Fotometria aparatu automatycznie wyrównuje
średnicę otworu obiektywu.*
Głębia ostrości obiektywu jest mniejsza niż przy
zastosowaniu urządzenia.*
* Dalsze informacje dostępne w poniższych
specyfikacjach.
 Z powodu zwiększonej długości ogniskowej

i zmniejszenia średnicy otworu obiektywu powinno
się korzystać ze statywu w celu zmniejszenia
niestabilności aparatu, w momencie kiedy
urządzenie jest do niego zamocowane.
 Przy słabym oświetleniu, na przykład
w przyciemnionym świetle jarzeniowym, aparat
może nie być w stanie nastawić ostrości w trybie
AF. W przypadku przedmiotu o wysokim kontraście
po zamocowaniu urządzenia powinno się korzystać
z blokady ostrości.

Specyfikacje
Nazwa
produktu
(Nazwa
modelu)
Rozmiar
ekranu
fotografowania
Efektywna
ogniskowa
Przysłona
Grupy
obiektywów elementy
Maksymalne
powiększenie

Telekonwerter 1,4x Telekonwerter 2x
(SEL14TC)
(SEL20TC)
Rozmiar PEŁNEJ
KLATKI 35 mm

Rozmiar PEŁNEJ
KLATKI 35 mm

Dołączony
obiektyw 1,4x
Przysłona (1)
powyżej
dołączonego
obiektywu

Dołączony
obiektyw 2,0X
Przysłona (2)
powyżej
dołączonego
obiektywu

5–6

5–8

Dołączony
Dołączony
obiektyw 1,4x
obiektyw 2,0X
Około 1/2
Około 1/1,4
dołączonego
Głębia ostrości dołączonego
obiektywu
obiektywu
Wymiary
(maksymalna
średnica ×
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
wysokość*)
(średnia
wartość, mm)
* Bez części od strony przedniego i tylnego mocowania
Waga (średnia
167
207
wartość, g)

Załączone pozycje
(Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.)
Telekonewerter (1), Przednia osłona (osłona
przedniej części) (1), Tylna osłona obiektywu
(osłona tylnej części) (1), Pojemnik na obiektyw (1),
Zestaw wydrukowanej dokumentacji
Konstrukcja i specyfikacje podlegają zmianom bez
konieczności wcześniejszego powiadomienia.
Znak towarowy Sony Corporation.

