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Interchangeable Lens

В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Примітки щодо
використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.

Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений
сервісний центр Sony.


(1)

(2)

Примітки щодо використання
ˎˎ Під

час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з
врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є
захищеним від води. В разі використання під час дощу,
тощо, не піддавайте даний об’єктив впливу крапель води.
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Застережні заходи щодо використання
спалаху
(3)

(4)

ˎˎ Використання

вбудованого в камеру спалаху з даним
об’єктивом неможливе. Використовуйте зовнішній спалах
(продається окремо).

Віньєтування
ˎˎ Під

час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.

Printed in Japan

 Найменування компонентів
1 Індекс світлозахисної бленди об’єктива
2 Кільце фокусування 3 Кільце масштабування
4 Індекс фокусної довжини (сірий)
5 Позначка кільця (сірий) 6 Контакти об’єктива*
7 Манжета кріплення штатива
8 Кнопка утримання фокуса
9 Шкала фокусної довжини
10 Перемикач режиму фокусування
11 Обмежувач діапазону фокусування
12 Позначка кільця (сірий)
13 Індекс встановлення об’єктива
14 Головка кріплення опори
15 Перемикач режиму компенсації тремтіння
16 Перемикач компенсації тремтіння





* Не торкайтесь контактів об’єктива.

 Кріплення / від’єднання об’єктива
Кріплення об’єктива (див. рисунок
–.)
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ˎˎ Передню
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Зніміть задню та передню кришки
об’єктива, а також кришку на корпусі
камери.

9 10 11 12

кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).

Сумістіть білу цятку на оправі об’єктива з
білою цяткою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери і
обертайте його за годинниковою стрілкою
до фіксації.
ˎˎ Встановлюючи

об’єктив, не натискайте на кнопку
деблокування об’єктива, передбачену на корпусі
камери.
ˎˎ Не фіксуйте об’єктив під кутом.

13

14
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Від’єднання об’єктива (див. рисунок
–.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива
на камері, обертайте об’єктив проти годинникової
стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте
об’єктив.

 Використання штатива





–1

При використанні штатива приєднуйте його до
кріплення на манжеті об’єктива, а не до тримача
штатива на камері.

Щоб змінити вертикальне/
горизонтальне положення
Послабте ручку затискача кільця штатива (1) та поверніть
камеру у потрібному напрямку. Використовуючи штатив
під час регулювання стабільності, можна швидко
змінювати положення камери з вертикального на
горизонтальне і навпаки.
ˎˎ Сірі

(1)

–2

(2)

цятки (кільцеві позначки) розташовані на манжеті з
інтервалами 90°. Сумістить сіру крапку на манжеті з сірою
лінією (кільцевою позначкою) на об’єктиві для точного
регулювання положення камери (2).
ˎˎ Міцно закрутіть ручку затискача кільця після
встановлення камери у потрібне положення.
ˎˎ В залежності від моделі камери або аксесуару манжета
може вдарити по корпусу камери або аксесуару. Для
отримання додаткової інформації про сумісність камер та
аксесуарів відвідайте веб-сайт Sony у вашому регіоні.

Від’єднання манжети з кріпленням
опори штатива від об’єктива
Можна від’єднати манжету з кріпленням опори штатива
від об’єктива, якщо штатив не використовується.

1

Від’єднайте об’єктив від камери.
« Приєднання/від’єднання об’єктива» для
отримання докладнішої інформації.

ˎˎ Див.

3

Поверніть фіксатор манжети, щоб
сумістити позначки фіксатора манжети та
манжети (3).
Потягніть фіксатор манжети вниз (4) та
відкрийте манжету.
ˎˎ Міцно

тримайте об’єктив та манжету під час
відкривання манжети.
ˎˎ Не тримайте шарнір під час відкривання манжети.
Якщо тримати шарнір, це може призвести до
защемлення руки.
ˎˎ В разі відкривання манжети без зняття об’єктива з
камери вона може вдарити по корпусу камери або
аксесуару. Рекомендується зняти об’єктив з камери
перед від’єднанням манжети.

 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.

Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива з
червоною лінією на об’єктиві (Індекс світлозахисної
бленди об’єктива), потім вставте бленду об’єктива в
кріплення об’єктива і обертайте її за годинниковою
стрілкою доти, поки не защепиться на місці
і червону цятку на бленді об’єктива не буде
суміщено з червоною лінією на об’єктиві (Індекс
світлозахисної бленди об’єктива).
ˎˎ Під

час використання зовнішнього спалаху (продається
окремо) від’єднайте бленду об’єктиву, щоб уникнути
перекривання світла спалаху.
ˎˎ Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.

 Маштабування
Поверніть кільце маштабування, виставляючи
бажану фокусну відстань.

 Фокусування
ˎˎ Перемикач

режиму фокусування даного об’єктиву не
працює з деякими моделями камер.
Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений сервісний
центр Sony.

Перемикання між режимами AF
(автофокус) і MF (ручний фокус)
Можна перемикатися між режимами фокусування AF і
MF на об’єктиві.
Щоб фотографувати в режимі AF, для камери й
об’єктива потрібно встановити значення AF. Щоб
фотографувати в режимі MF, для камери й/або
об’єктива потрібно встановити значення MF.

Установлення режиму фокусування на
об’єктиві
Посуньте перемикач режиму фокусування у
відповідне положення – AF або MF (1).
ˎˎ Відомості

про встановлення режиму фокусування камери
див. у посібниках із комплекту постачання камери.
ˎˎ Щоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце
фокусування (2) під час перегляду через видошукач тощо.

Використання камери, оснащеної кнопкою
керування AF/MF
ˎˎ Натисніть

кнопку керування AF/MF, щоб перейти з
режиму AF у режим MF, коли для камери й об’єктива
встановлено режим AF.
ˎˎ Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб перейти з
режиму MF у режим AF, коли для камери встановлено
режим MF, а для об’єктива – AF.

В
 икористання функції

компенсації тремтіння

Посуньте обмежувач діапазону фокусування, щоб
вибрати діапазон фокусування.
ˎˎ FULL:

AF установлюється в діапазоні від мінімальної
фокусної відстані до нескінченності.
ˎˎ  – 3м: AF установлюється в діапазоні від 3 м до
нескінченності.

Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань, еквівалентна
35-мм формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду 1*2
Кут огляду 2*2
Мінімальна фокусна відстань*3
(м)
Aвтофокус
Pучний фокус
Максимальне збільшення (X)
Мінімальна діафрагма
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний діаметр
× висота) (Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г) (без манжети
кріплення штатива)
Функція компенсації тремтіння

	Компенсація тремтіння камери під час звичайної
зйомки.
ˎˎ MODE2: 	Компенсація тремтіння камери під час зйомки
рухомих об’єктів.

 Використання кнопок фіксації
фокуса
ˎˎ Кнопка

утримання фокусування даного об’єктиву не
працює з деякими моделями камер.

Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений
сервісний центр Sony.
Цей об’єктив обладнано 3 кнопками фіксації фокуса.
Натисніть кнопку фіксації фокуса в режимі AF, щоб
скасувати AF. Фокус зафіксується та ви зможете
спустити затвор на зафіксованому фокусі. Відпустіть
кнопку фіксації фокуса під час натискання кнопки
затвора наполовину, щоб запустити AF ще раз.

 Перемикання діапазону
фокусування (діапазон AF)
Обмежувач діапазону фокусування дає змогу
зменшувати тривалість автоматичного фокусування.
Ця функція корисна, якщо об’єкт розташовано на
визначеній відстані.

840
Так

залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.

Комплектність поставки: Об’єктив (1), передня
кришка об’єктива (1), задня кришка об’єктива (1),
бленда об’єктива (1), футляр для об’єктива (1), набір
друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути
змінені без оповіщення.
та

є торговими марками Sony Corporation.

В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony или в местный
уполномоченный сервисный центр Sony.

Примечания по использованию
ˎˎ При

переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с учетом
требований защиты от пыли и брызг, он не является
водонепроницаемым. При использовании во время дождя
и т.п., не подвергайте данный объектив воздействию
капель воды.

Меры предосторожности при использовании
вспышки
ˎˎ Использование

встроенной в камеру вспышки с данным
объективом невозможно. Используйте внешнюю
вспышку (продается отдельно).

ˎˎ При

ˎˎ MODE1:

1,0-1,5
1,0-1,35
0,13
f/22
72
80 × 175

ˎˎ В

ˎˎ ON:

Встановіть перемикач компенсації тремтіння в
положення ON та встановіть перемикач режиму
компенсації тремтіння.

15-21
34°-12°
22°-8°

*1 Наведені вище значення, еквівалентні фокусній відстані
35-мм формату, відповідають цифровим фотоапаратам зі
змінним об’єктивом, обладнаним датчиком зображення
розміру APS-C.
*2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм формату, а
кут огляду 2 є значенням для цифрових фотоапаратів зі
змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення
розміру APS-C.
*3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
зображення до об’єкта.

Виньетирование

Перемикач режиму компенсації
тремтіння

FE 70-200mm F4 G OSS
(SEL70200G)
105-300

использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.

 Наименование компонентов
1 Указатель бленды объектива 2 Кольцо фокусировки
3 Кольцо зуммирования
4 Отметка фокусного расстояния (серый)
5 Указатель манжеты (серый) 6 Контакты объектива*
7 Манжета крепления штатива
8 Кнопка блокировки фокусировки
9 Шкала фокусного расстояния
10 Переключатель режима фокусировки
11 Ограничитель диапазона фокусировки
12 Указатель манжеты (серый)
13 Указатель подсоединения объектива
14 Фиксатор манжеты
15 Переключатель режима компенсации дрожания
16 Переключатель компенсации дрожания
* Не прикасайтесь к контактам объектива.

 Подсоединение и отсоединение
объектива
Подсоединение объектива (см. рис.
–.)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива, а также крышку корпуса
камеры.
ˎˎ Переднюю

крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).

Совместите белую точку на оправе
объектива с белой точкой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎ Во

время установки объектива не нажимайте кнопку
извлечения объектива на фотокамере.
ˎˎ Не устанавливайте объектив под углом.

Технічні характеристики

Перемикач компенсації тремтіння
Компенсація тремтіння камери.
ˎˎ OFF: 	Відсутність компенсації тремтіння камери.
Рекомендується використовувати штатив під час
зйомки.

2

Отсоединение объектива (см. рис.
–.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на
камере, поверните объектив против часовой стрелки
до упора, а затем отсоедините объектив.

Использование камеры с кнопкой
управления AF/MF
ˎˎ Если

и для камеры, и для объектива установлен режим
AF, чтобы переключить режим AF в MF, нажмите кнопку
управления AF/MF.
ˎˎ Если для камеры установлен режим MF, а для объектива режим AF, чтобы переключить режим MF в AF, нажмите
кнопку управления AF/MF.

此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您
無法在A-安裝座相機上使用。

 Использование функции
компенсации дрожания

如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網
站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務
中心。

Переключатель компенсации
дрожания

使用注意事項

 Применение штатива

Компенсация дрожания камеры.
ˎˎ OFF: 	Отсутствие компенсации дрожания камеры.
Рекомендуется использовать штатив во время
съемки.

При применении штатива прикрепляйте его к манжете
крепления для объектива, а не к гнезду штатива на
камере.

Переключатель режима компенсации
дрожания

Изменение вертикального/
горизонтального положения

ˎˎ ON:

Установите переключатель компенсации дрожания в
положение ON и установите переключатель режима
компенсации дрожания.

Отверните фиксатор на манжете крепления штатива (1)
и поверните камеру в любом направлении. При условии
обеспечения устойчивости камеры с использованием
штатива можно быстро менять положение камеры с
вертикального на горизонтальное и наоборот.

ˎˎ MODE1:

ˎˎ Серые

 Использование кнопок блокировки
фокусировки

точки (кольцевые метки) расположены на манжете
с интервалами 90°. Совместите серую точку на манжете
с серой линией (кольцевой меткой) на объективе для
точной регулировки положения камеры (2).
ˎˎ Когда положение камеры установлено, надежно закрепите
фиксатор на манжете.
ˎˎ В зависимости от модели камеры или аксессуара манжета
может ударить по корпусу камеры или аксессуару. Для
получения дополнительной информации о совместимости
камер и аксессуаров посетите веб-сайт Sony в вашем
регионе.

Отсоединение манжеты крепления
штатива от объектива
Манжету крепления штатива можно отсоединить от
объектива, когда штатив не используется.

1
2
3

Отсоедините объектив от камеры.
см. в разделе “ Подсоединение и
отсоединение объектива”.

ˎˎ Подробнее

Поверните фиксатор манжеты, чтобы
совместить метки фиксатора манжеты и
манжеты (3).
Потяните фиксатор манжеты вниз (4) и
откройте манжету.
ˎˎ Крепко

держите объектив и манжету во время
открывания манжеты.
ˎˎ Не держите шарнир во время открывания манжеты.
Если держать шарнир, это может привести к
защемлению руки.
ˎˎ В случае открывания манжеты без снятия объектива
с камеры она может ударить по корпусу камеры или
аксессуару. Рекомендуется снять объектив с камеры
перед отсоединением манжеты.

 Прикрепление бленды объектива
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.

Совместите красную линию на бленде объектива
с красной линией на объективе (указатель бленды
объектива), затем вставьте бленду объектива
в крепление объектива и поворачивайте ее по
часовой стрелке до тех пор, пока не защелкнется
на месте и красная точка на бленде объектива не
будет совмещена с красной линией на объективе
(указатель бленды объектива).
ˎˎ При

использовании внешней вспышки (продается
отдельно) отсоедините бленду объектива, чтобы избежать
загораживания света вспышки.
ˎˎ Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.

 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения
желаемого фокусного расстояния.

 Фокусировка
ˎˎ Переключатель

режима фокусировки данного объектива
не работает с некоторыми моделями камер.
Для получения подробной информации о совместимости
посетите веб-сайт Sony в вашей области или обратитесь к
дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный
центр Sony.

Переключение между AF
(автофокусировка)/MF (ручная
фокусировка)
Режим фокусировки (между AF и MF) можно
переключать на объективе.
При съемке с автофокусировкой в режим AF
необходимо переключить и камеру, и объектив. При
съемке с ручной фокусировкой в режим MF необходимо
переключить камеру или объектив или оба эти
элемента.

Настройка режима фокусировки на
объективе
Установите переключатель режима фокусировки в
необходимый режим, AF или MF (1).
ˎˎ Для

установки режима фокусировки на камере
воспользуйтесь руководством к камере.
ˎˎ В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки (2),
глядя через видоискатель, и т.п.

	Компенсация дрожания камеры при обычной
съемке.
ˎˎ MODE2: 	Компенсация дрожания камеры во время съемки
движущихся объектов.

ˎˎ Кнопка

удержания фокусировки данного объектива не
работает с некоторыми моделями камер.
Для получения подробной информации о совместимости
посетите веб-сайт Sony в вашей области или обратитесь к
дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный
центр Sony.

Объектив этой фотокамеры имеет 3 кнопки блокировки
фокусировки.
Нажмите кнопку блокировки фокусировки в сторону
AF для отмены AF. Выполняется фокусировка, после
которой можно отпустить затвор на установленном
фокусе. Отпустите кнопку блокировки фокусировки,
нажимая наполовину кнопку затвора для повторного
перехода в AF.

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上
的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項。
使用鏡頭前，請務必閱讀以上文件。




搬移已安裝鏡頭的相機時，請務必確實握住相機和鏡頭。
本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計，但不具防水
功能。若在雨中等環境使用，應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項


安裝此鏡頭時，無法使用內建的相機閃光燈。請使用外接
式閃光燈（另售）。

周邊暗角


使用鏡頭時，螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低
該現象（周邊暗角），請縮小 1 到 2 個孔徑距離。

 零件識別
1 鏡頭遮光罩標記 2 對焦圈 3 縮放圈
4 焦距指示 (灰色) 5 軸環指示 (灰色) 6 鏡頭接點*
7 三腳架安裝軸環 8 對焦鎖定鈕 9 焦距尺標
10 對焦模式開關 11 對焦範圍限制器
12 軸環指示 (灰色) 13 鏡頭安裝指示 14 固定環旋鈕
15 防震模式開關 16 防震開關
* 請勿觸碰鏡頭接點。

 安裝/取下鏡頭
安裝鏡頭（見圖示 -。)

1



2

 Переключение диапазона
фокусировки (диапазон AF)
Ограничитель диапазона фокусировки обеспечивает
более быструю автофокусировку. Это особенно полезно
в случаях, когда известно расстояние до объекта.

Установите ограничитель диапазона фокусировки
в одно из положений для выбора диапазона
фокусировки.
ˎˎ FULL:

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。
有（1）和（2）兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。
要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時，請使用方法
（2）。

將鏡身上的白點對齊相機機身上的白點（安裝
指示），然後將鏡頭裝入相機安裝座，以順時
針方向旋轉直到鎖緊為止。



安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鈕。
請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭（見圖示 -。)
按住相機上的鏡頭釋放鈕，以逆時針方向旋轉鏡頭直
至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

для AF устанавливается минимальное фокусное
расстояние до бесконечности.
ˎˎ  - 3m: для AF устанавливается расстояние 3 м до
бесконечности.

 使用三腳架

Технические характеристики

改變垂直/水平位置

Название изделия
FE 70-200mm F4 G OSS
(Название модели)
(SEL70200G)
105-300
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм формату*1
(мм)
15-21
Группы элементов объектива
34°-12°
Угол обзора 1*2
22°-8°
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
1,0-1,5
Aвтофокусировка
1,0-1,35
Pучная фокусировка
0,13
Максимальное увеличение (X)
f/22
Минимальная диафрагма
72
Диаметр фильтра (мм)
80 × 175
Размеры (максимальный
диаметр × высота) (Приблиз., мм)
840
Масса (Приблиз., г) (без манжеты
крепления штатива)
Да
Функция компенсации дрожания

鬆開三腳架安裝環上的固定環旋鈕（1），並順著垂直或
水平的方向旋轉相機。使用三腳架時，相機可以穩定地在
垂直與水平方向間快速切換。

*1 Приведенные выше значения, эквивалентные фокусному
расстоянию 35-мм формата, соответствуют цифровым
фотоаппаратам со сменным объективом, оснащенным
датчиком изображения размера APS-C.
*2 Угол обзора 1 является значением для камер 35-мм
формата, а угол обзора 2 является значением для
цифровых фотоаппаратов со сменным объективом,
оснащенным датчиком изображения размера APS-C.
*3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
датчика изображения до объекта.
ˎˎ В

зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.

Комплектность поставки: Объектив (1), передняя
крышка объектива (1), задняя крышка объектива
(1), бленда объектива (1), чеxoл для объектива (из
полиуретана, сделан в Китае) (1), набор напечатанной
документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
и
являются торговыми знаками Sony
Corporation.

使用三腳架時，將其安裝至鏡頭的安裝環，而不是相機
的三腳架插孔。






灰點（軸環指示）位於軸環上，呈 90 度的間隔。將軸環
上的灰點對齊鏡頭上的灰線（軸環指示），準確地調整相
機位置 （2）。
相機位置設定好後，將固定環旋鈕牢固地旋緊。
視相機或配件型號而定，軸環旋轉時可能會碰撞相機機身
或配件。如需相機和配件相容性的詳細資訊，請造訪所在
地區的 Sony 網站。

從鏡頭上拆卸三腳架安裝環
不使用三腳架時，從鏡頭上拆卸三腳架安裝環。

1

將鏡頭從相機上取下。


2
3

有關詳細說明，請參閱“ 安裝/取下鏡頭”。

轉動固定環旋鈕，以對齊固定環旋鈕和軸環 (3)
的記號。
將固定環旋鈕往下拉 (4)，並開啟軸環。





開啟軸環時，請確實握持鏡頭和軸環。
請勿在開啟軸環時握持轉軸。握持轉軸可能夾傷手
部。
如果在沒有拆下相機鏡頭的情況下開啟軸環，軸環可
能會碰撞相機機身或配件。建議您先從相機拆下鏡
頭，再拆卸軸環。

 安裝鏡頭遮光罩
建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象，以確保影像
最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅線（鏡頭遮
光罩指示），然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝座，
以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止，且鏡頭遮
光罩上的紅點對準鏡頭上的紅線（鏡頭遮光罩指
示）。




使用外接式閃光燈（另售）時，請先取下鏡頭遮光罩，以
免擋住閃光燈燈源。
存放時，請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。

 變焦
旋轉縮放圈至想要的焦距。

 對焦


某些相機型號無法使用此鏡頭的對焦模式開關。
如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，
或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心。

切換AF（自動對焦）/MF（手動對焦）
對焦模式可以用鏡頭上的AF和MF切換。
進行AF拍攝時，相機和鏡頭皆設定爲AF。進行MF拍
攝時，相機或鏡頭其一或兩者皆設定爲MF。

اﻟﻜﺎﻣريا ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ.

ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ.

 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺎت .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻛﺘﻴﺐ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل« اﳌﻨﻔﺼﻞ .ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ.
ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣريات اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة  Eﻣﻦ اﻟﻨﻮع
 .Sony αﻻ ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣريات اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة .A
ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو
اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyأو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.

ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀامن أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻦ
ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة.
ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ
اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ( ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ ﰲ
ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ
اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ(.





ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل




ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا
واﻟﻌﺪﺳﺔ دامئﺎً.
ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠامء ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ ،اﻟﺦ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ
اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﳌﺎء.

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش


ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﰲ


 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء

 1ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ  2ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري  3ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري )زوم(
 4دﻻﻟﺔ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري )رﻣﺎدي(  5ﻣﺆﴍ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )رﻣﺎدي(
 6وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*  7ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ
 8زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري  9ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري
 10ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري  11ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
 12ﻣﺆﴍ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )رﻣﺎدي(  13ﻣﺆﴍ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ
 14ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ  15زر وﺿﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز
 16زر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز

*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ.

 ﺗﺮﻛﻴﺐ/ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (.–

1

اﻧﺰع ﻏﻄﺎيئ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا.


ميﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ/ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑني ) (1و ) .(2ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﱰﻛﻴﺐ/ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً ،ﻗﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻷﺳﻠﻮب ).(2

 2ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا )ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ( ،ﺛﻢ
ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣريا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.




ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻌﺪﺳﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ.

ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (.–

ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً ،ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ
اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﱃ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻓﺼﻞ
اﻟﻌﺪﺳﺔ.

 اﺳﺘﻌامل اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ ،ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺒﻪ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺪﺳﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا.

ﻟﺘﻐﻴري اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺮأﳼ/اﻷﻓﻘﻲ
ﻗﻢ ﺑﺈرﺧﺎء ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ) (1وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺄي ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫني .ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﻌامل اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ،ميﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑني اﳌﻮﺿﻌني
اﻟﺮأﳼ واﻷﻓﻘﻲ ﺑﴪﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار.





 اﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري )زوم( اﱃ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب.

 اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري


ﻻ ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣريا اﻟﺪاﺧﲇ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ .ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل
ﻓﻼش ﺧﺎرﺟﻲ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ(.

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ .ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﰲ( ،ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار
درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘني.

اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ )ﻣﺆﴍات ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ( ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻔﻮاﺻﻞ  90درﺟﺔ ﻋﲆ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ .ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ
اﻟﺮﻣﺎدي )ﻣﺆﴍ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ( ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺪﻗﺔ
).(2
ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا.
ﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا أو اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ وذﻟﻚ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮدﻳﻞ اﻟﻜﺎﻣريا أو اﻟﻜامﻟﻴﺔ .ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣريات
واﻟﻜامﻟﻴﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ.

ﻟﻨﺰع ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ
ميﻜﻦ ﻧﺰع ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم
اﺳﺘﻌامل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ.

1

اﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣريا.


2
3

راﺟﻊ » ﺗﺮﻛﻴﺐ/ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ« ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳌﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ).(3
اﺳﺤﺐ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ) (4واﻓﺘﺢ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ.





أﻣﺴﻚ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ.
ﻻ متﺴﻚ اﳌﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ .ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺪك إذا أﻣﺴﻜﺖ
اﳌﻔﺼﻠﺔ.
إذا ﻓﺘﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺪون ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣريا ﻓﻘﺪ ﺗﺼﻄﺪم
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا أو اﻟﻜامﻟﻴﺔ .ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﺎﻣريا ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ.

 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀامن أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻦ
ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة.
ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ
اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ( ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﺧﺎرﺟﻲ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ،اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ.

ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻮدﻳﻼت
اﻟﻜﺎﻣريات.

ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو
اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyأو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.

ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑني ) AFﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ( و ) MFﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺑﺆري ﻳﺪوي(

ميﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑني  AFو  MFﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ.
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ  ،AFﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ  .AFﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
اﻟﻴﺪوي  ،MFﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ أو أي ﻣﻨﻬام ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ
.MF

ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ
اﺳﺤﺐ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻼﺋﻢ AF :أو .(1) MF



راﺟﻊ اﻷدﻟﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻜﺎﻣريا.
ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي  ،MFأدر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ
اﻟﺒﺆري ) (2أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻟﺦ.

اﺳﺘﻌامل اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺰر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻮري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ/
اﻟﻴﺪوي AF/MF




اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ  AF/MFﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ  AFإﱃ اﻟﻮﺿﻊ  MFﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺘني ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ .AF
اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ  AF/MFﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ  MFإﱃ اﻟﻮﺿﻊ  AFﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ  MFواﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ .AF

 اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز
زر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز



 :ONﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣريا.
 :OFFﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣريا .ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.

زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻮدﻳﻼت
اﻟﻜﺎﻣريات.

ﻫﺬه اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﺰودة ﺑﺜﻼﺛﺔ أزرار ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري.
اﺿﻐﻂ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ  AFﻹﻟﻐﺎء
 .AFﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري وميﻜﻨﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
اﻟﺜﺎﺑﺖ .ارﻓﻊ إﺻﺒﻌﻚ ﻋﻦ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر اﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً ﻧﺼﻒ ﺿﻐﻄﺔ ﻟﺒﺪء  AFﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ.

 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
اﻟﺘﻠﻘﺎيئ (AF

ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ،ميﻜﻨﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪة اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
اﻟﺘﻠﻘﺎيئ .ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف ﻣﺤﺪداً.

اﺳﺤﺐ ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
اﳌﺮﻏﻮب.



 :FULLاﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ  AFﻣﻀﺒﻮط ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدىن
إﱃ وﺿﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ.
∞ 3 -م :اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ  AFﻣﻀﺒﻮط ﻋﲆ  3أﻣﺘﺎر إﱃ وﺿﻊ إﱃ ﻣﺎ
ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ.

اﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(
اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ
) 1* 35mmﻣﻢ(
ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ-ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ
زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة 2*1
زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة 2*2
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*) 3ﻣﺘﺮ(
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻳﺪوي
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )(X
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ
ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(
اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(
)ﻣﻢ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(
اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(
)ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(
وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز
*1

*2

*3

اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ
) 1* 35mmﻣﻢ(
ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ-ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ
زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة 2*1
زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة 2*2
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*) 3ﻣﺘﺮ(
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻳﺪوي
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )(X
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ
ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(
اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(
)ﻣﻢ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(
اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(
)ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(
وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز

21-15
12°-34°
8°-22°
1.5-1.0
1.35-1.0
0.13
f/22
72
175 × 80
840
ﻧﻌﻢ

* 1اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﺼﻴﻐﺔ  35ﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات
رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ .APS-C
* 2زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ  1ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات  35ﻣﻢ ،وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ  2ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ
.APS-C
* 3اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة
واﻟﻬﺪف.
 وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐري ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﲆ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ :اﻟﻌﺪﺳﺔ ) ،(1ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ ) ،(1ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻲ ) ،(1ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ) ،(1ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ) ،(1ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر.
اﻟﻌﻼﻣﺔ

و
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ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين .Sony Corporation
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اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﺼﻴﻐﺔ  35ﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات
رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ .APS-C
زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ  1ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات  35ﻣﻢ ،وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ  2ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ
.APS-C
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة
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ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1

#䄃⭀#ḻ㴯+␣#ᷨⴛ,ᴋ#㣳⇳ぇ#<3啘ᙻᜠㆳ⋓#
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᜴ㄧ#㆗ㄠ㿠ᴿᵛ1#

⮺ⴆⷦ⭾#
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# #0#6p=#DIᙷ#6pぇ⮓#▫㿓ᵷ⋓#⮛㊌Ạᴿᵛ1

IH#:30533pp#
I7#J#RVV
+VHO:3533J,
105-300
15-21
34°-12°
22°-8°
1.0-1.5
1.0-1.35
0.13
f/22
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80 × 175
840

み
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ⴆ㥲Ὧ
+ᾒᡢὯ,
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ጢⱞ*1+pp,
ᳶ#ቚ0Ỏ
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㉆♶#ㇲ⳺*3+p,
⳺ⱺᣃ#ㇲ
⳺✂ᣃ#ㇲ
㉆#㬿#+[,
㉆♶#ⵚẖᄆ
㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,
⭢㫿㍂✂#+㉆#⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#
+⩧#pp,
ⷻᲳ#+⩧#j,
+▦ძ#Ẳ⮞㟯#ᇊẖ#ⴆ⭢,
㰾Ầ#⇞⳿#ጚត

* # ㅻ㇏#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇##⡧ぇ#ᵷ㿓#ᚉㆷ#DSV0F#
㫣ᢧ#♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#
㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*2# ⡧#ᡷ#4ㆷ#68pp#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉⓧ/#⡧#ᡷ#5
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ㇿᴿᵛ1
#ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1
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㝿㊇#┟ὓᴋ#⊃㏿ぇ⮓#DI#⚆#PI⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#
ㇿᴿᵛ1
DI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#DI⋓#
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9 10 11 12

設定鏡頭的對焦模式
。）滑動對焦模式開關，調整至適當的模式AF或MF（1
。請參閱相機手冊來設定相機的對焦模式
在MF模式下，透過觀景窗等轉動對焦圈以調整焦距
。）（2



13



使用配備AF/MF控制按鈕的相機
相機和鏡頭皆設定爲AF時，按下AF/MF控制鈕將AF切換
。爲MF
相機設定爲MF且鏡頭設定爲AF時，按下AF/MF控制鈕
。將MF切換爲AF
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 使用防震功能



防震開關
。ON： 開啟相機防震
。OFF： 不開啟相機防震。建議拍攝時使用三腳架




。MODE1：開啟一般相機防震
。MODE2：對動態物體進行水平搖攝時開啟相機防震

–1






 使用對焦鎖定鈕
。某些相機型號無法使用此鏡頭的對焦鎖定按鈕
如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，
。或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心



)(2

)(1

。本鏡頭具有3個對焦鎖定鈕
在AF模式下按下對焦鎖定鈕可取消AF。對焦鎖定，此
時您可以放開固定對焦的快門。當半按住快門鈕時，放
。開對焦鎖定鈕以再次啓動AF

✂⺫2✂㢳#⯮㍂Ṧ#↪ᆧ㩂ᴎ

ㅻ㣏㿠ᴿᵛ1#␣㇏#䄃⭀#ḻ㴯⏳#⊃㏿㇏#䄃⭀⮗+␣#
ᷨⴛ,ぇ#㠋〫⮓#㣫Ⓥ⇳#ㅻ㣏⏳#㊌䃌㿏ᜃ#㋧㊌㿠ᴿᵛ
+5,1
#㣫Ⓥ⇳#ㅻ㣏⏳#㊌㿓#䄻#␣#㈗#Ⰷ㈘⏳#ᧀ#㋧ㇼᴿᵛ1
#㣫Ⓥ⇳#₇ᴋ#⮯⮓␣#┟ᷯぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#䄃㉻ⵓ㬣#
ῃぇ#㣳⇳ᙷ#㣫Ⓥ⇳#❯㜫#₇ᴋ#⮯⮓␣ぇ#⟷ᾡ䈇#ⲏ#
ㇿᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳#⚆#⮯⮓␣シ㇏#䂯䃏⮨ぇ#㿓#
⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳#㐷つ㇏#Vrq|#ㅰ⬣㴯⏳#⚠▯㿫#
㍳ⵤⵓ゛1

ㇲ⳺#ⅾ⯮#ⴆ㩆ጚṦ#⃪⪞#ㇲ⳺#ⅾ⯮Ṧ#☊㗇㩓ឲ៎1

。對焦模式可以用鏡頭上的AF和MF切換
進行AF拍攝時，相機和鏡頭皆設定爲AF。進行MF拍
。攝時，相機或鏡頭其一或兩者皆設定爲MF

ᱻ⏫㐷#ⵤⵓ゛1
#⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#ⵤⵓ゛1

⬳ᙸᵷ#ㄫ㵼#␣ぇ⮓#␣#㈗#Ⰷ㈘⏳#㻷+4,#
㣫Ⓥ⇳⏳#⾻▫㔴ㆳ⋓ᬏ#ṃᴿᵛ1#⬳ᙸᵷ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#
᜴ㄧ#⬳ᙸᵷ⏳#㊌ⵓ㬟#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ⵗⰄ㿏ᜃ#ⲏ㐸2
ⲏ㹀ㆳ⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1

)(1

3

）切換AF（自動對焦）/MF（手動對焦

。將防震開關設為 ON，並設定防震模式開關

⬳ᙸᵷ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬳ᙸᵷ#㊌៣ᙷ#
⾻ᴿ⇳#⊃㏿㇏#ㄫ㵼#␣ぇ#⬳ᙸᵷ⏳#⟷㚠㿏ⵤⵓ゛1

5

4

2

6

#⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␣㏿#⛻㴳ㆻ#

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶც#ἲ㊆#
ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶṦ#ᢶẚ#㮮#ᳶṦ#
ⴆᅚ㩓ឲ៎1#

)(2





防震模式開關

⮓▖#▦ძ#

#⊃㏿ぇᴋ#6ᚓ㇏#㝿㊇#㊌#⛻㴳#ㇿᴿᵛ1
DIぇ⮓#㝿㊇#㊌#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫⓫#DIᙷ#㡟ⰃẠᴿᵛ1#
㝿㊇#㊌ẏ#㝿㊇#㊌ẓ#⬸㭓ぇ⮓#⯋㮧⏳#ᱻ⏳#
ⲏ#ㇿᴿᵛ1#⯋㮧#⛻㴳ㆻ#⚏㙛#ᱻ⏯#⬸㭓ぇ⮓#㝿㊇#
㊌#⛻㴳ㆻ#ᰊㆳ⓫#DIᙷ#ᵛⵓ#ⵓ㈈Ạᴿᵛ1

。某些相機型號無法使用此鏡頭的對焦模式開關
如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，
。或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心

2# ᳶ#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#㞢Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#

ᳶṦ#㖲ㄓ㩂ᴎ偩ዢẦ#01,

⮓▖#ㇲ⳺#ᇊ⳿#Ⅾ㞦#

 對焦

ᳶṦ#≪ㄓ㩂ᴎ偩ዢẦ#01,

1# ⩈ᦎ#ᳶ#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1



。旋轉縮放圈至想要的焦距

#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#

*#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#ⵤⵓ゛1

DI2PI#㏒㞢ᵎ#Ⅾ㞦ⱞ#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ#▖⮓㩂ጚ

 :MODE1ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣريا اﻟﻌﺎدي.
 :MODE2ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﻨﺪ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أﻫﺪاف ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.

ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو
اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyأو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.



اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(

FE 70-200mm F4 G OSS
)(SEL70200G
300-105

㝿㊇#┟ὓᴋ#⊃㏿ぇ⮓#DI#⚆#PI⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#
ㇿᴿᵛ1
DI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#DI⋓#
⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿᵛ1#PI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#㎈#
㿏ᬏ#₇ᴋ#ỏ#ᵛ#PI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿᵛ1

⮛㊌Ạᴿᵛ1

 اﺳﺘﻌامل أزرار ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري


اﳌﻮاﺻﻔﺎت

#IXOO=#DIᙷ#㟓Ⰳ#㝿㊇#ᛧ␣ぇ⮓#▫㿓ᵷ⋓#

زر وﺿﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز


DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,Ṧ#
ⳮ㭂㩂ᴎ

#ㇲ⳺#ⅾ⯮+DI#ⅾ⯮,#ⳮ㭂
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 變焦

） 切換對焦範圍（AF範圍

–2

對焦範圍限制器可以讓您減少自動對焦時間。這適用於
。拍攝主體的距離確定時

。滑動對焦範圍限制器並選擇對焦範圍
。FULL: AF設定爲最小對焦距離至無限遠
。 - 3m: AF設定爲3m至無限遠




規格
FE 70-200mm
F4 G OSS
)(SEL70200G
105-300
15-21
34°-12°
22°-8°
1.0-1.5
1.0-1.35
0.13
f/22
72
80 × 175
840

支援

產品名稱
）（型號



)等效於 35mm 規格焦距*1（mm
鏡頭組元件
視角 1*2
視角 2*2
)最小對焦*3（m
自動對焦
手動對焦
）最大放大倍數（X
最小光圈
）濾光鏡直徑（mm
）尺寸（最大直徑 × 高度
）（約 mm
）質量（約 g
）（不包括三腳架安裝軸環
防震功能

* 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C 尺
。寸影像感應器的可換鏡頭數位相機
*2 視角 1 是 35mm 相機的值，視角 2 是配有 APS-C 尺寸
。影像感應器的可換鏡頭數位相機的值
。*3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離
1

視鏡頭結構而定，焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以
。上焦距預設鏡頭對焦在無線遠

)(2

)(1



所含物品: 鏡頭（1）、鏡頭前蓋（1）、鏡頭後蓋
（1）、鏡頭遮光罩（1）、鏡頭袋（1）、成套印刷
文件
。設計和規格有所變更時，恕不另行奉告
。為Sony Corporation的商標



和

)(4

)(3

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#㿫⮓#
⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻ḻ㇏#嗰⬣ㄠ#
㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ⮓#㚯㋧㿏ⵛ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#⊃㏿⏳#
⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1
#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#ㄫ㴯#
㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛ẏ〿ᴿᵛ1#D#ㄫ㴯#
㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽ᴿᵛ1



䂯䃏⮨ぇ#㿓#⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳㿏ⵓᴋ#㐷つ㇏#
Vrq|#ㅰ#⬣㴯⏳#⚠▯㿏ⵓᛧᬏ#Vrq|#ᵷ␣㊇#₇ᴋ#
㐷つ㇏#㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1

▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗
#⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#

㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1
#❯#⊃㏿ᴋ#⚠㐻#⚆#⚠㉸#⮛ẏ〫#ㇿ㐷⑃/#⚠ⲏᴋ#ẏ㐷#
⿁ᴿᵛ1#⢻ᙷ#ᬫ␣ᴋ#ᙷㄫᷧぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#Ὠぇᴋ#
⊃㏿ぇ#△⚠ㄯ#▲㐷#⿁ḻ⋔#㿏ⵤⵓ゛1

ⱂⷦ㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#
#❯#⊃㏿ぇᴋ#ᬫ㈜䂌#㣫Ⓥ⇳#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#ⲏ#

〽ᴿᵛ1#ワ㈜#㾃∏ⵓ+✻㻿,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

⌮ᘎ㞢
#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#

〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳#㿟,ㆻ#
〽⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1



