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Interchangeable Lens
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建議您使用遮陽罩以降低眩光現象，並確保影像最佳
品質。

E-mount
(2)

SEL600F40GM

a
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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。

(2)

FE 600mm F4 GM OSS 相容於 35mm 規格影像感應器。
配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C 尺
寸進行拍攝。
有關設定相機的詳細資訊，請參閱使用說明書。

(3)

(1)

(2)

使用注意事項

©2019 Sony Corporation
Printed in Japan
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• 請勿讓鏡頭直接暴露在日照或強烈的光源下。由於光線
聚焦的結果，可能會導致相機本身和鏡頭的內部故障、冒
煙或起火。若必須處在無法避免日照的環境下，請務必
蓋上鏡頭蓋。
• 面對日光拍攝時，視角請完全避開日光。否則太陽光線會
在相機中聚焦，導致冒煙或起火。即使日光未進入視角，
但若日光距離視角很近，仍有可能導致冒煙或起火。
• 拿著裝上鏡頭的相機時，請緊抓鏡頭本體，例如三腳架
接環。
• 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。
• 存放或攜帶此鏡頭時，請避免掉落。拍攝時，請使用穩
固的三腳架。


(1)
(3)

使用閃光燈的注意事項

15m

78

周邊暗角
(2)
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• 此鏡頭無法搭配內建相機閃光燈使用。

9 10 11
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• 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），請將光圈縮小 1 到 2 級。



 零件識別
1 對焦鎖定按鈕 2 功能環 3 對焦環 4 三腳架軸環指標
5 三腳架軸環 6 鏡頭接點*¹ 7 三腳架軸環指標
8 三腳架接環固定旋鈕 9 濾鏡固定座旋鈕
10 濾鏡固定座 11 鏡頭安裝指標 12 鏡頭安裝座橡膠環
13 全時直接手動對焦開關 14 SET 按鈕
15 SteadyShot 模式開關 16 對焦模式開關
17 對焦範圍限制器 18 功能環選擇開關
19 SteadyShot 開關 20 BEEP 開關 21 背帶孔
22 三腳架接環
23 三腳架安裝螺絲孔（二個 1/4 吋孔，一個 3/8 吋孔）*²
24 三腳架軸環定位聲選擇開關
25 安全槽*³ 26 遮陽罩固定旋鈕 27 遮陽罩
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*¹ 請勿觸碰鏡頭接點。
*² 您可安裝需要使用 1/4-20UNC 螺絲或 3/8-16UNC 螺絲進
行安裝的三腳架（未隨附，螺絲長度最長 5.5 mm）。
*³ 安裝市售安全鏈，以免遭竊。
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 安裝/取下鏡頭
安裝鏡頭（請見圖 –）

25

26

1
2


–1



取下鏡頭前蓋和後蓋以及相機的機身蓋。
將鏡筒上的白點對齊相機上的白點（安裝指
標），將相機輕壓在鏡頭上，然後朝箭頭方
向緩慢旋轉相機，直到卡入為止。
• 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（請見圖 –）
按住相機上的鏡頭釋放鈕，朝箭頭方向旋轉相
機，直到停住為止，然後取下鏡頭。


(1)

3

按住 SET 按鈕，儲存物體距離。

• 可在任何對焦模式下使用該對焦距離：AF、MF 或
DMF。
• 儲存的物體距離持續有效，直到儲存新的物體距離
為止。
• 將 BEEP 開關滑至 ON 後，每次儲存物體距離時，都
會響起嗶嗶聲。
• 更換插入式濾鏡時，請在更換濾鏡後，重新儲存物
體距離。

重新叫用儲存的物體距離

1
2

將功能環選擇開關滑至 PRESET。
逆時針或順時針旋轉功能環。
• 已依儲存的物體距離調整對焦。
• 將 BEEP 開關滑至 ON 後，每次重新叫用物體距離
時，都會響起嗶嗶聲。

透過旋轉功能環，就能以一致速度進行變焦。此對焦功
能有助於順暢變焦，例如在拍攝影片期間。

拍攝完成後，請依這些步驟操作，將鏡頭前蓋安裝至
遮陽罩。

1
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朝另一個方向轉動遮陽罩，並將其滑過鏡
頭，然後鎖緊遮陽罩固定旋鈕，將遮陽罩固
定至鏡頭。
將遮陽罩上的遮陽罩固定旋鈕對齊鏡頭前蓋
的細縫，將遮陽罩滑入鏡頭前蓋並滑到底，
然後鎖緊蓋板緊固件。

 安裝鏡頭背帶
攜帶鏡頭之前，請先將鏡頭背帶裝上鏡頭。
• 為避免鏡頭掉落，請務必正確安裝鏡頭背帶，以防背帶
從鏡頭鬆脫。
• 攜帶安裝鏡頭的相機時，請務必緊抓鏡頭上的鏡頭背帶，
而不是相機的背帶。

 將鏡頭放入收納盒

1

2
3

將遮陽罩和鏡頭前蓋裝在鏡頭上，再將鏡頭
放入收納盒，同時將三腳架接環裝入收納盒
側面把手附近的指定凹槽 (1)。
• 將遮陽罩固定旋鈕裝入收納盒左閂扣附近的指定凹
槽。
• 存放鏡頭背帶時，請摺疊鏡頭背帶，再將其存放在鏡
頭下方的空間。

 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）
您可將鏡頭的對焦模式切換為 AF 與 MF。
若要以 AF 進行拍攝，應將相機與鏡頭同時設為 AF。若
要以 MF 進行拍攝，應將相機或鏡頭其中一者或兩者皆
設為 MF。

設定鏡頭的對焦模式
將對焦模式開關滑動至您想要的模式，如 AF 或
MF (1)。
• 請參閱相機手冊，以設定相機的對焦模式。
• 在 MF 模式中，一邊轉動對焦環調整對焦 (2)，一邊從觀景
器等觀看欲拍攝的畫面。
• 將全時直接手動對焦開關滑至 ON 後，旋轉對焦環時，
對焦模式自動切換至 MF，不受 AF 模式設定和對焦調整
(3) 影響。

使用具有 AF/MF 控制按鈕的相機
• 在 AF 操作期間按下 AF/MF 控制按鈕後，您可暫時切換
至 MF。
• 在 MF 操作期間按下 AF/MF 控制按鈕時，如果鏡頭設為
AF 且相機設為 MF，則您可暫時切換至 AF。

 使用 SteadyShot
SteadyShot 開關
• ON： 相機防震開啟。
• OFF：	相機防震關閉。使用三腳架拍攝時，建議將
SteadyShot 開關設為 OFF。

SteadyShot 模式開關
將 SteadyShot 開關設為 ON，然後設定 SteadyShot 模
式開關。
• MODE1： 一般相機防震開啟。
• MODE2： 用於水平拍攝移動物體的相機防震。
• MODE3：	提供相機防震功能，減少取景干擾。此功能可
協助您拍攝不規律快速移動的物體，例如在運
動比賽中。

 使用對焦鎖定按鈕

將功能環選擇開關滑至 FUNCTION (1)。
旋轉功能環 (2)。
• 旋轉對焦環時，以一致速度朝同一方向進行變焦。
• 可根據對焦環旋轉角度選擇變焦速度。
• 所有對焦模式都提供電動對焦：AF、MF 或 DMF。

 更換插入式濾鏡
可自行購買一般濾鏡並加裝至鏡頭。
濾鏡是光學鏡頭系統的元件之一。
拍攝之前，務必先安裝任一種濾鏡：一般濾鏡或圓偏
光鏡。

更換插入式濾鏡

1
2
3
4
5

將濾鏡固定座旋鈕往下推，並朝鏡頭前方逆
時針旋轉 90 度 (1)。
• 將濾鏡固定座旋鈕轉動 90 度後，旋鈕的平坦斷面會
朝向鏡頭前方。

向上筆直提起濾鏡固定座 (2)。
更換濾鏡 (3)。
濾鏡固定座旋鈕的平坦斷面朝向鏡頭前方
時，將濾鏡固定座插入鏡筒。
將濾鏡固定座旋鈕往下推，並順時針旋轉
90 度，鎖定濾鏡固定座。
• 鎖定濾鏡固定座旋鈕後，濾鏡固定座旋鈕平坦斷面上
的凹槽會對齊濾鏡固定座上的凹槽 (4)。
更換插入式濾鏡後，請確認已正確鎖定濾鏡固定座
旋鈕。

以固定帶固定鏡頭 (2)。
闔上收納盒蓋子，將盒上的閂扣往下推，然
後鎖定閂扣 (3)。

使用 VF-DCPL1 插入式圓偏光鏡（未隨附）
（請見圖 -a）
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精準調整對焦，同時查看觀景窗等。
旋轉插入式圓偏光鏡固定座上的調整環，同
時查看觀景窗等，調整偏光度以進行拍攝。
• 圓偏光鏡可以減少或消除來自非金屬水面、玻璃、窗
戶、亮面塑膠、陶瓷、紙張等物體的干擾反射光（偏
光）。這有助於在拍攝天空時獲得良好的對比。
• 一般而言，拍攝時應儘量減少反光（偏光）。不過，
您也可以調整偏光度，以便取得需要的效果。
• 抵達影像感測器的光量減少。若將相機設定成手動曝
光模式，並使用市售測光表，或者，若將相機設定成
手動曝光模式，並使用部分外接閃光燈提供的手動閃
光控制功能，請將光圈向 + 側設定 1 至 2 格，以便調
整曝光補償。

規格
產品名稱
（型號）
焦距 (mm)
35mm 等效焦距*1 (mm)
鏡頭組元件
視角 1*2
視角 2*2
最小對焦*3（m）
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）
SteadyShot

FE 600mm F4 GM OSS
(SEL600F40GM)
600
900
18-24 （包含一個濾鏡）
4°10'
2°40'
4.5
0.14
f/22
40.5
163.6 × 449
3040
支援

如需望遠鏡頭（另售）相容性及其規格的詳細資訊，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。
*¹ 此 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。

• 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。

• 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。

此鏡頭共有 4 個對焦鎖定按鈕。
在 AF 中按下對焦鎖定按鈕可取消 AF。
對焦會保持固定，您可在固定對焦時放開快門。半按快
門按鈕時放開對焦鎖定按鈕可重新執行 AF。

（括弧中的數字表示件數。）
鏡頭 (1)、鏡頭前蓋 (1)、鏡頭後蓋 (1)、鏡頭背帶 (1)、
遮陽罩 (1)、鏡頭收納盒 (1)、收納盒背帶 (1)、收納盒鑰
匙 (2)、成套印刷文件

 切換對焦範圍（AF 範圍）
(2)

將功能環選擇開關滑至 PRESET。
將鏡頭對焦至要儲存的距離。

安裝鏡頭前蓋（請見圖 -a）

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。
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 電動對焦

2
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”可以找到如使用注意事項等
關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前，請務
必閱讀以上文件。

儲存物體距離

鬆開遮陽罩 (1) 上的遮陽罩固定旋鈕，然後將遮
陽罩輕輕滑過鏡頭前方 (2)。確定已正確安裝遮陽
罩，然後鎖緊遮陽罩固定旋鈕。

1
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• 灰點（三腳架軸環指標）位於軸環上，呈 90 度的間隔。
將三腳架軸環上的灰點對齊鏡頭上的灰點（三腳架軸環指
標），準確地調整相機位置 (2)。
• 為了符合個人使用情形或偏好，您可以開啟或關閉三腳架
軸環旋轉 90 度時的定位聲。打開三腳架接環的蓋子，使
用一字螺絲起子 (3) 等工具，轉動三腳架軸環定位聲選擇
開關。將開關轉至 CLICK ON，開啟定位聲。若要關閉定
位聲，請轉至 OFF。
• 相機轉到定位後，鎖緊三腳架接環固定旋鈕。
• 視相機或配件型號的不同，旋轉時三腳架軸環可能會撞到
相機本體或配件。如需相機和配件相容性的詳細資訊，請
瀏覽所在地區的 Sony 網站。

 安裝遮陽罩

FE 600mm
F4 GM OSS

27

可儲存特定物體距離並隨時重新叫用。儲存距離後，
此對焦功能協助您拍攝快速移動的物體，例如在運動
比賽中。

鬆開三腳架接環 (1) 上的三腳架軸環固定旋鈕，然後將
相機朝任一方向旋轉。使用三腳架時，相機可在垂直與
水平位置之間快速切換，同持保持穩定性。

(3)

23

 預設對焦

使用三腳架時，請安裝至鏡頭的三腳架接環，而非相機
的三腳架插孔。

變更垂直/水平位置

使用說明書
사용 설명서

1

 使用三腳架

對焦範圍限制器可讓您縮短 AF 時間。當拍攝物體清晰
時，此功能相當實用。

滑動對焦範圍限制器可選擇對焦範圍。
• FULL：	您可調整最短對焦距離至無限遠的對焦範
圍。
• 15m - 4.5m： 您可調整 15 m 至 4.5 m 的對焦範圍。
• ∞ - 15m： 您可調整 15 m 至無限遠的對焦範圍。

所含物品

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。
和

為 Sony Corporation 的商標。

商品原產地：日本



منطقتك.

 تركيب غطاء العدسة

هذا الدليل يصف كيفية استعمال العدسات .توجد تنبيهات احتياطية
مشتركة لجميع العدسات مثل مالحظات في «تنبيهات احتياطية
قبل االستعمال» واردة في الدليل المنفصل .تأكد من قراءة كل من
المستندات قبل استعمال العدسة.
هذه العدسة مصممة لالستعمال مع الكاميرات المجهزة بالقاعدة  Eمن
النوع  .Sonyال يمكنك استعمالها مع الكاميرات المجهزة بالقاعدة .A
عدسة  FE 600mm F4 GM OSSمتوافقة مع نطاق مستشعر صور بصيغة
 35مم.
يمكن ضبط كاميرا مجهزة بمستشعر صور بصيغة  35مم للتصوير بحجم
.APS-C
راجع دليل التعليمات الخاص بالكاميرا لتفاصيل عن كيفية ضبطها.
لتفاصيل عن التوافقية ترجى زيارة موقع سوني  Sonyفي منطقتك ،أو
استشارة وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات سوني  Sonyمحلي مرخص.

مالحظات حول االستعمال










ال تعمد إلى تعريض العدسة ألشعة الشمس المباشرة أو لمصدر إضاءة
ساطع .وإال فقد يؤدي ذلك إلى خلل في األجزاء الداخلية من جسم الكاميرا
والعدسة أو صدور دخان أو نشوب حريق بسبب تأثير التركيز البؤري.
إذا كان ال بد من تعريض العدسة ألشعة الشمس ،تأكد من تركيب أغطية
العدسة.
عند التصوير بحيث تكون الشمس أمامك ،حافظ على الشمس خارج زاوية
الرؤية كلياً .وإال فقد تتركز أشعة الشمس في البؤرة داخل الكاميرا مؤدية
إلى صدور دخان أو نشوب حريق.
إبقاء الشمس خارج زاوية الرؤية بعض الشيء يمكن أن يسبب أيضاً صدور
دخان أو نشوب حريق.
عند حمل كاميرا والعدسة مركبة بها ،امسك جسم العدسة بإحكام  ،مثل
طوق الحامل ثالثي األرجل (طوق تركيب العدسة بالحامل ثالثي األرجل).
هذه العدسة غير مقاومة للماء ،بالرغم من انها مصممة مع مراعاة مقاومة
الغبار ومقاومة تناثر السوائل .عند استخدامها في جو ممطر ،الخ ،حافظ على
العدسة بعيداً عن قطرات الماء.
عند تخزين أو حمل هذه العدسة ،تجنب تعرضها للسقوط .أثناء التصوير،
استخدم حامل ثالثي األرجل متين معها.

تنبيهات احتياطية حول استعمال الفالش




عند استعمال العدسة ،تصبح أركان الشاشة أظلم من المركز .لتقليل هذه
الظاهرة (تسمى بتضاؤل النصوع الحافي) ،قم بإغالق فتحة العدسة بمقدار
درجة واحدة أو درجتين.

 تعريف األجزاء

 1زر استمرار التركيز البؤري
 2حلقة الوظائف
 3حلقة التركيز البؤري
 4مؤشر حلقة طوق الحامل ثالثي األرجل
 5حلقة طوق الحامل ثالثي األرجل
 6مالمسات العدسة*¹
 7مؤشر حلقة طوق الحامل ثالثي األرجل
 8مقبض تثبيت طوق الحامل ثالثي األرجل
 9مقبض ماسك الفلتر
 10ماسك الفلتر
 11مؤشر تركيب العدسة
 12الحلقة المطاطية لحاضن العدسة
 13مفتاح التركيز البؤري اليدوي المباشر طوال الوقت
 14زر SET
 15مفتاح وضع SteadyShot
 16مفتاح وضع التركيز البؤري
 17محدد نطاق التركيز البؤري
 18مفتاح اختيار حلقة الوظائف
 19مفتاح SteadyShot
 20مفتاح BEEP
 21ثقب الحزام
 22طوق الحامل ثالثي األرجل
 23ثقوب مسامير ملولبة للتركيب بالحامل (ثقبان -4/1بوصة ،ثقب واحد
-8/3بوصة)*²
 24مفتاح اختيار تثبيت حلقة طوق الحامل ثالثي األرجل
 25فتحة األمان*³
 26مقبض تثبيت الغطاء
 27غطاء العدسة
* ¹ال تقم بلمس وصالت العدسة.
* ²يمكنك تركيب الحامل ثالثي األرجل (غير مصاحب ،مسمار ملولب طوله
يصل إلى  5.5مم) الذي يتطلب مسمار ملولب  1/4-20UNCأو مسمار
ملولب  3/8-16UNCللتركيب.
* ³ركب سلك أمان متاح تجاريا للحماية ضد السرقة.

 تركيب/فك العدسة
لتركيب العدسة (انظر الشكل )–

1

2

فك واقية العدسة الخلفية وواقية العدسة األمامية وواقية جسم
الكاميرا.
قم بمحاذاة النقطة البيضاء في أسطوانة العدسة مع النقطة البيضاء
في الكاميرا (مؤشر التركيب) ،اضغط مع االستمرار الكاميرا بلطف
مقابل العدسة ،ثم لف الكاميرا ببطء باتجاه السهم حتى تصدر
صوت طقة تثبيتها.



ال تضغط زر تحرير العدسة في الكاميرا عند تركيب العدسة.
ال تركب العدسة بزاوية.

لفك العدسة (انظر الشكل )–

بينما تضغط زر تحرير العدسة في الكاميرا ،لف الكاميرا باتجاه السهم حتى
تتوقف ،ثم فك العدسة.

 استخدام الحامل الثالثي األرجل

عند استعمال حامل ثالثي األرجل ،قم بتركيبه على قاعدة الحامل الثالثي
األرجل في العدسة ،وليس على مقبس الحامل الثالثي األرجل في الكاميرا.

لتغيير الموضع العمودي/األفقي

قم بإرخاء مقبض تأمين حلقة قاعدة الحامل الثالثي األرجل الموجود على
قاعدة الحامل الثالثي األرجل ( )1وتدوير الكاميرا بأحد االتجاهين.
يمكن تحويل الكاميرا بين الموضعين العمودي واألفقي بسرعة مع
المحافظة على الثبات عند استعمال حامل ثالثي األرجل.









فك مقبض تثبيت الغطاء في غطاء العدسة ( )1ثم حرك برفق غطاء العدسة
فوق مقدمة العدسة ( .)2تأكد من تركيب غطاء العدسة على النحو الصحيح،
ثم احكم ربط مقبض تثبيت الغطاء.

تركيب واقية العدسة األمامية (انظر الشكل )-a

عندما تنتهي من التصوير ،اتبع هذه الخطوات لتركيب واقية العدسة
األمامية بغطاء العدسة.
 1لف غطاء العدسة بالعكس وحركها لتنزلق على العدسة ،ثم احكم
ربط مقبض تثبيت الغطاء إلحكام ربط غطاء العدسة بالعدسة.
 2قم بمحاذاة مقبض تثبيت الغطاء في غطاء العدسة مع الشق في
واقية العدسة األمامية ،وحرك غطاء العدسة لينزلق حتى النهاية
داخل واقية العدسة األمامية ،ثم ثبت مثبت القالب.

 تركيب حزام العدسة

قبل أن تحمل العدسة معك ،ركب حزام العدسة بالعدسة.





لمنع العدسة من السقوط ،تأكد من تركيب حزام العدسة على النحو الصحيح
بحيث أن حزام العدسة لن ينفلت من العدسة.
عند حمل الكاميرا معك والعدسة مركبة بها ،تأكد من مسك حزام العدسة
الموجود بالعدسة ،وليس الحزام الموجود بالكاميرا.

النقاط الرمادية (مؤشرات حلقة قاعدة الحامل الثالثي األرجل) موجودة على
فواصل تبلغ  90درجة على حلقة القاعدة .قم بمحاذاة النقطة الرمادية على
حلقة قاعدة الحامل الثالثي األرجل مع النقطة الرمادية (مؤشر حلقة قاعدة
الحامل الثالثي األرجل) على العدسة لتعديل موضع الكاميرا بدقة (.)2
لكي تكون متوافقا مع استخدامك أو تفضيالتك ،يمكنك تشغيل أو إيقاف
صوت الطقة الذي يدل على التموضع عند لف حلقة طوق الحامل ثالثي
األرجل  .°90افتح الغطاء في طوق الحامل ثالثي األرجل ولف مفتاح اختيار
تثبيت حلقة طوق الحامل بواسطة أداة ،مثل مفك براغي مفلطح ( .)3لف
المفتاح إلى  CLICK ONلتشغيل صوت التثبيت .إليقاف صوت التثبيت،
لفه إلى .OFF
قم بشد مقبض تأمين قاعدة الحامل الثالثي األرجل بإحكام بعد ضبط موضع
الكاميرا.
قد تصطدم حلقة قاعدة الحامل الثالثي األرجل بجسم الكاميرا أو الكمالية
عند تدويرها وذلك بحسب موديل الكاميرا أو الكمالية .لتفاصيل عن
التوافقية مع الكاميرات والكماليات ،يرجى زيارة موقع سوني  Sonyفي
منطقتك.





1





2
3

أدخل مقبض تثبيت الغطاء في التجويف المخصص له بالقرب من
الترباس األيسر بالحقيبة.
عند تخزين حزام العدسة ،اطو حزام العدسة ثم خزنه في الفراغ تحت
العدسة.

ثبت العدسة بالحزام (.)2
أغلق غطاء الحقيبة ،واضغط الترباسان في الحقيبة ،ثم اقفل
الترباسين (.)3

 التركيز البؤري


مفتاح وضع التركيز البؤري الخاص بهذه العدسة ال يعمل مع بعض موديالت
الكاميرات.
لتفاصيل عن التوافقية ترجى زيارة موقع سوني  Sonyفي منطقتك ،أو
استشارة وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات سوني  Sonyمحلي مرخص.

لتحويل الوضع بين ( AFالتركيز البؤري التلقائي)/
( MFالتركيز البؤري اليدوي)

تكون مسافة الهدف المخزنة سارية لحين تخزين مسافة هدف جديدة.
مع تحريك مفتاح  BEEPإلى  ،ONيصدر صوت تنبيه كل مرة يتم فيها
تخزين مسافة الهدف.
عندما تستبدل الفلتر اإلسقاطي ،خزن مسافة الهدف مرة أخرى من
جديد بعد استبدال الفلتر.

الستدعاء مسافة الهدف المخزنة

1
2

حرك مفتاح اختيار حلقة الوظائف إلى .PRESET
لف حلقة الوظائف إما عكس اتجاه حركة عقارب الساعة أو باتجاه
حركة عقارب الساعة.



تضبط البؤرة على مسافة الهدف المخزنة.
بتحريك مفتاح  BEEPإلى  ،ONيصدر صوت تنبيه في كل مرة يتم
فيها استدعاء مسافة الهدف.

 التركيز البؤري اآللي

يمكنك تغيير تركيز البؤرة بسرعة ثابتة بلف حلقة الوظائف .وهذا التركيز
البؤري يكون مفيدا لتركيز بؤري سلس التغيير ،على سبيل المثال ،أثناء
تصوير الفيديو.
 1حرك مفتاح اختيار حلقة الوظائف إلى .)1( FUNCTION
 2لف حلقة الوظائف (.)2




 تخزين العدسة في الحقيبة
اترك غطاء العدسة وواقية العدسة األمامية مركبان بالعدسة وضع
العدسة في الحقيبة بينما تدخل طوق الحامل ثالثي األرجل في
التجويف المخصص له بالقرب من جانب الحقيبة (.)1

اضغط متواصال زر  SETلتخزين مسافة الهدف.


يوصى بأن تستخدم غطاء عدسة لتقليل الوهج وضمان أقصى جودة
للصورة.

ال يمكنك استعمال فالش الكاميرا الداخلي مع هذه العدسة.

تضاؤل النصوع الحافي

3

يمكن استخدام مسافة التركيز البؤري في أي وضع للتركيز البؤريAF :
أو  MFأو .DMF



يتم تغيير التركيز البؤري بسرعة ثابتة في نفس االتجاه أثناء لف حلقة
التركيز البؤري.
يمكن اختيار سرعات تغيير التركيز البؤري وفقا لزوايا لف حلقة
التركيز البؤري.
يتاح التركيز البؤري اآللي في أي وضع للتركيز البؤري AF :أو  MFأو
.DMF

 تغيير الفالتر اإلسقاطية

يكون الفلتر العادي مركبا بالعدسة عند الشراء.
الفلتر هو أحد مكونات نظام العدسة البصري.
تأكد من تركيب أي واحد من الفالتر قبل التصوير :الفلتر العادي أو فلتر
االستقطاب الدائري.
اضغط ولف مقبض ماسك الفلتر عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
 °90باتجاه مقدمة العدسة (.)1


2
3
4

عند لف مقبض ماسك الفلتر  ،°90يكون جزء السطح المفلطح
المقطوع للمقبض وجهته ناحية مقدمة العدسة.

ارفع ماسك الفلتر ألعلى مباشرة (.)2
استبدل الفلتر (.)3
أدخل ماسك الفلتر في أسطوانة العدسة بحيث يكون جزء السطح
المفلطح المقطوع لمقبض ماسك الفلتر وجهته ناحية مقدمة
العدسة.
اضغط ولف مقبض ماسك الفلتر باتجاه حركة عقارب الساعة °90
لتثبيت ماسك الفلتر.

يمكن تحويل وضع التركيز البؤري بين التركيز البؤري التلقائي  AFوالتركيز
البؤري اليدوي  MFعلى العدسة.
للتصوير بوضع التركيز البؤري التلقائي  ،AFيجب ضبط كل من الكاميرا
والعدسة على وضع التركيز البؤري التلقائي  .AFللتصوير بوضع التركيز
البؤري اليدوي  ،MFيجب ضبط إما الكاميرا أو العدسة أو كالهما على
وضع التركيز البؤري اليدوي .MF

اسحب مفتاح وضع التركيز البؤري إلى الوضع المناسب AF ،أو .)1( MF
 راجع كتيبات الكاميرا لضبط وضع التركيز البؤري في الكاميرا.
 في وضع التركيز البؤري اليدوي  ،MFأدر حلقة التركيز البؤري لضبط التركيز
البؤري ( )2أثناء النظر من خالل منظار الرؤية ،الخ.
 مع تحريك مفتاح التركيز البؤري اليدوي المباشر طوال الوقت إلى ،ON
يتحول وضع التركيز البؤري آليا إلى  MFعند لف حلقة التركيز البؤري،
بصرف النظر عن إعداد وضع  AFوضبط التركيز البؤري (.)3

الستخدام فلتر االستقطاب الدائري اإلسقاطي VF-DCPL1
(غير مصاحب) (انظر الشكل )-a



1
2

الستعمال كاميرا مجهزة بزر التحكم AF/MF





ضغط زر التحكم  AF/MFأثناء تشغيل وضع التركيز البؤري التلقائي AF
يسمح لك بالتحويل إلى وضع التركيز البؤري اليدوي  MFمؤقتاً.
ضغط زر التحكم  AF/MFأثناء تشغيل وضع التركيز البؤري اليدوي MF
يسمح لك بالتحويل إلى وضع التركيز البؤري التلقائي  AFمؤقتاً إذا كانت
العدسة مضبوطة على وضع التركيز البؤري التلقائي  AFوالكاميرا على وضع
التركيز البؤري اليدوي .MF





 استخدام SteadyShot
مفتاح SteadyShot



 :ONيتم تعويض اهتزاز الكاميرا.
 :OFFال يعوض عن اهتزاز الكاميرا .ونحن نوصي بضبط مفتاح SteadyShot
على  OFFعند التصوير باستخدام حامل ثالثي األرجل.

مفتاح وضع SteadyShot

اضبط مفتاح  SteadyShotعلى  ،ONواضبط مفتاح وضع .SteadyShot





 :MODE1يتم تعويض اهتزاز الكاميرا العادي.
 :MODE2يتم تعويض اهتزاز الكاميرا عند تدويرها لتصوير أهداف متحركة.
 :MODE3يعوض عن اهتزاز الكاميرا لتقليل اضطرابات تأطير الصورة.
ويساعدك ذلك في مجاراة األهداف السريعة والمتحركة على نحو
غير منتظم للتصوير ،على سبيل المثال ،في األلعاب الرياضية.

 استخدام أزرار استمرار التركيز البؤري


ال يعمل زر استمرار التركيز البؤري لهذه العدسة مع بعض موديالت
الكاميرات.
لمزيد من المعلومات عن التوافقية ،يرجى زيارة موقع ويب  Sonyفي
منطقتك ،أو استشر موزع  Sonyأو مركز خدمة  Sonyالمعتمد المحلي.

هذه العدسة بها  4أزرار الستمرار التركيز البؤري.
اضغط زر استمرار التركيز البؤري في  AFإللغاء .AF
يتم تثبيت البؤرة ويمكنك تحرير الغالق في البؤرة المثبتة .حرر زر
استمرار التركيز البؤري بينما تضغط زر الغالق نصف ضغطة لتشغيل AF
مرة أخرى.

 تبديل نطاق التركيز البؤري (نطاق )AF

يمكنك محدد نطاق التركيز البؤري من تقليل زمن  .AFويفيد ذلك عندما
تكون مسافة الهدف محددة.

حرك محدد نطاق التركيز البؤري الختيار نطاق التركيز البؤري.
يمكنك ضبط التركيز البؤري من مسافة التركيز البؤري الدنيا
:FULL 
إلى ما ال نهاية.
 :15m - 4.5m يمكنك ضبط البؤرة من  15م إلى  4.5م.
 :∞ - 15m يمكنك ضبط البؤرة من  15م إلى ما ال نهاية.

 إعادة ضبط التركيز البؤري

يمكن تخزين مسافة هدف محددة واستدعائها في أي وقت .وبتخزين
المسافة ،يساعدك هذا التركيز البؤري على مجاراة األهداف سريعة الحركة
للتصوير ،على سبيل المثال ،في األلعاب الرياضية.

لتخزين مسافة الهدف

1
2

حرك مفتاح اختيار حلقة الوظائف إلى .PRESET
اضبط تركيز البؤرة على المسافة التي تريد تخزينها.


3

يمكن استخدام مسافة التركيز البؤري في أي وضع للتركيز البؤريAF :
أو  MFأو .DMF

اضغط متواصال زر  SETلتخزين مسافة الهدف.





تكون مسافة الهدف المخزنة سارية لحين تخزين مسافة هدف جديدة.
مع تحريك مفتاح  BEEPإلى  ،ONيصدر صوت تنبيه كل مرة يتم فيها
تخزين مسافة الهدف.
عندما تستبدل الفلتر اإلسقاطي ،خزن مسافة الهدف مرة أخرى من

عند تثبيت مقبض ماسك الفلتر ،يكون شريط المؤشر بجزء السطح
المفلطح المقطوع لمقبض ماسك الفلتر محاذيا لشريط المؤشر بماسك
الفلتر (.)4
بعد استبدال الفلتر اإلسقاطي ،تأكد من تثبيت مقبض ماسك الفلتر
كما ينبغي.

اضبط التركيز البؤري بدقة أثناء النظر خالل معين المنظر ،إلخ.
لف حلقة الضبط في ماسك فلتر االستقطاب الدائري اإلسقاطي بينما
تنظر خالل معين المنظر ،إلخ ،لضبط درجة االستقطاب للتصوير.


يمكن أن يقلل فلتر االستقطاب الدائري أو يتخلص من االنعكسات
غير المرغوبة (الضوء المستقطب) من األسطح غير المعدنية للماء أو
الزجاج أو النوافذ أو المواد البالستيكية الالمعة أو السيراميك أو الورق،
إلخ .كما يساعدك في الحصول على تباين جيد عند التقاط صور للسماء
الزرقاء.
عموما ،يجب تقليل الضوء المنعكس (االستقطاب) في التصوير.
وبالرغم من ذلك ،يمكنك ضبط درجة االستقطاب من أجل المؤثر
المرغوب أيضا.
تتناقص كمية الضوء التي تصل إلى حساس الصورة .وإذا كانت كاميرتك
مضبوطة على وضع التعريض اليدوي وكنت تستخدم مقياس تعريض
متوفر تجاريا ،أو إذا كانت كاميرتك مضبوطة على وضع التعريض
اليدوي وكنت تستخدم وظيفة التحكم اليدوي في الفالش المتاحة في
بعض وحدات الفالش الخارجية ،اضبط التعويض عن التعريض بفتح
فتحة العدسة وقفة أو وقفتين إلى ناحية .+

المواصفات

اسم المنتج
(اسم الموديل)
البعد البؤري (مم)
الطول البؤري المعادل لطراز
 35مم*( 1مم)
مجاميع-عناصر العدسة
2
زاوية المشاهدة *1
2
زاوية المشاهدة *2
التركيز البؤري األدنى*( 3متر)
نسبة التكبير القصوى ()X
قيمة الفتحة األدنى
قطر المرشح (مم)
األبعاد (القطر األقصى × االرتفاع)
(مم ،تقريباً)
الكتلة (جرام ،تقريباً)
SteadyShot

저장된 피사체 거리 불러오기
기능 링 선택 스위치를 PRESET 쪽으로
슬라이드합니다.
기능 링을 반시계 방향 또는 시계 방향으로
돌립니다.

FE 600mm F4 GM OSS
()SEL600F40GM
600
900
( 24-18بما في ذلك فلتر واحد)
'4°10
'2°40
4.5
0.14
f/22
40.5
449 × 163.6
3,040
نعم

* ¹هذا هو الطول البؤري المعادل لطراز  35مم عندما تكون العدسة مثبتة
بكاميرا رقمية بعدسة قابلة للتبديل مجهزة بمستشعر الصورة بحجم
.APS-C
* ²زاوية النظر  1مخصصة لكاميرات  35مم ،وزاوية النظر  2مخصصة لكاميرات
رقمية بعدسة قابلة للتبديل مجهزة بمستشعر صور بحجم .APS-C
* ³التركيز البؤري األدنى هو المسافة الموجودة بين مستشعر الصورة والهدف.
وفقاً آللية العدسة ،فإن البعد البؤري يتغير عند وجود أي تغير في مسافة
التصوير .األبعاد البؤرية الموضحة أعاله هي القيم المقاسة عندما يكون
تركيز العدسة مضبوطاً على ما النهائية.

البنود المتضمنة

1
2

• 초점은 저장된 피사체 거리로 조정됩니다.
• BEEP 스위치를 ON으로 슬라이드하면 피사체 거리가
호출될 때마다 신호음이 들립니다.

기능 링을 돌려 일정한 속도로 랙 포커스를 할 수 있습니다.
이 초점은 비디오 촬영에서와 같이 부드러운 랙 포커스에
유용합니다.

기능 링을 돌립니다(2).
• 랙 포커스는 초점 링이 회전할 때와 같은 방향으로 일정한
속도로 수행됩니다.
• 초점 링의 회전 각도에 따라 랙 포커스 속도를 선택할 수
있습니다.
• 어떤 초점 모드에서도 파워 포커스가 가능합니다: AF, MF
또는 DMF.

1
2

일반 필터는 구입할 때 렌즈에 부착되어 있습니다.
필터는 광학 렌즈 시스템의 구성 요소입니다.
촬영 전에 다음 필터 중 하나를 부착하십시오: 일반 필터 또는
원형 편광 필터.

• 필터 홀더 노브가 90° 돌아간 경우에는 노브의 편평한
컷오프면이 렌즈 전면을 향합니다.

필터 홀더를 똑바로 들어 올립니다(2).
필터를 교체하십시오(3).
필터 홀더 노브의 편평한 컷오프면이 렌즈 전면을
향하도록 필터 홀더를 렌즈 배럴에 삽입해
주십시오.
밀어 내리고 필터 홀더 노브를 시계 방향으로 90°
돌려서 필터 홀더를 잠급니다.

1
2
3
4
5

• 필터 홀더 노브가 잠긴 경우, 필터 홀더 노브의 편평한
컷오프면의 인덱스 바는 필터 홀더(4)의 인덱스 바와
맞춰집니다.
드롭인 필터를 교체한 후에 필터 홀더 노브가 올바르게
잠긴 것을 확인해 주십시오.

VF-DCPL1 드롭인 원형 편광 필터(별매)를
)사용하려면(그림 -a 참조
뷰 파인더 등을 들여다 보면서 초점을 정확하게
조정하십시오.
뷰 파인더 등을 들여다 보면서 드롭인 원형 편광
필터의 조정 링을 돌려서 촬영을 위한 편광도를
조정하십시오.

1
2

• 원형 편광 필터는 물, 유리, 창, 빛을 반사하는 플라스틱,
세라믹, 종이 등의 비금속 표면으로부터의 원하지 않는
반사(편광)를 줄이거나 없앨 수 있습니다. 푸른 하늘의
사진을 촬영할 때에 콘트라스트를 좋게 해 주기도 합니다.
• 일반적으로 촬영시 반사광(편광)을 최소화해야 합니다.
그러나 원하는 효과를 위해 편광도도 조정할 수 있습니다.
• 이미지 센서에 도달하는 빛의 양이 줄어 듭니다. 카메라가
수동 노출 모드로 설정되어 있고 시판 중인 노출계를
사용하거나 카메라가 수동 노출 모드로 설정되어 있고 일부
외장 플래시 장치에서 사용할 수 있는 수동 플래시 제어
기능을 사용하는 경우, 조리개를 + 쪽으로 1~2단계 정도
열어 노출 보정을 하십시오.

(األرقام الموجودة بين قوسين تشير إلى عدد القطع).
عدسة ( ،)1واقية عدسة أمامية ( ،)1واقية عدسة خلفية ( ،)1حزام عدسة
( ،)1غطاء عدسة ( ،)1حقيبة عدسة ( ،)1حزام حقيبة ( ،)1مفاتيح قفل
حقيبة ( ،)2طقم من وثائق مطبوعة
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
هي عالمات تجارية خاصة بشركة سوني .Sony
و

FE 600mm F4 GM OSS
)(SEL600F40GM
600
900
)18-24 (필터 한 개 포함
'4°10
'2°40
4.5
0.14
f/22
40.5
163.6 × 449
3,040
예

제품명
)(모델명
)초점 거리 (mm
35mm 등가 초점 거리*¹
)(mm
렌즈 군-매
뷰 앵글 1*²
뷰 앵글 2*²
)최소 초점*³ (m
)최대 확대 (X
최소 조리개
)필터 지름 (mm
외형치수
)(최대 지름 × 높이
)(약 mm
)중량 (약 g
SteadyShot

텔리컨버터(별매)와의 호환성 및 텔리컨버터와 함께
사용하는 사양에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의
Sony 웹 사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의
인증된 Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.
*¹ 이것은 APS-C 크기 이미지 센서가 탑재된 렌즈 교환 가능
디지털 카메라에 장착한 경우의 35mm형에서의 등가 초점
길이입니다.
*² 뷰 앵글 1은 35mm 카메라에 대한 값이며, 뷰 앵글 2는
APS-C 크기 이미지 센서가 장착된 렌즈 교환 가능 디지털
카메라에 대한 값입니다.
*³ 최소 초점은 이미지 센서로부터 피사체까지의 거리입니다.
• 렌즈 메커니즘에 따라 촬영 거리가 바뀌면 초점 길이도 바뀔 수
있습니다. 위의 초점 길이는 렌즈 초점을 무한대로 맞추었을
때를 가정한 것입니다.

동봉품
)(괄호내의 숫자는 갯수를 나타냅니다.
렌즈 (1), 프론트 렌즈 캡 (1), 리어 렌즈 캡 (1), 렌즈 스트랩
(1), 렌즈 후드 (1), 렌즈 케이스 (1), 케이스 스트랩 (1),
케이스 잠금 키 (2), 도큐먼트 세트
디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
는 Sony Corporation의 상표입니다.

및

• 렌즈가 떨어지는 것을 방지하기 위해 렌즈 스트랩이 렌즈로부터
풀리지 않도록 올바르게 렌즈 스트랩을 부착해 주십시오.
• 렌즈가 부착된 상태에서 카메라를 운반할 때는 카메라의
스트랩이 아닌 렌즈의 렌즈 스트랩을 잡으십시오.

 케이스에 렌즈 보관하기
렌즈 후드와 프론트 렌즈 캡을 렌즈에 부착한
상태에서 삼각대 칼라를 케이스 측면의 손잡이
근처에 있는 지정된 홈에 넣으면서 렌즈를
케이스에 넣으십시오(1).
• 후드 잠금 노브를 케이스의 왼쪽 걸쇠 근처의 지정된 홈에
넣습니다.
• 렌즈 스트랩을 보관할 때는 렌즈 스트랩을 접은 다음 렌즈
아래 공간에 넣으십시오.

 드롭인 필터 교환하기

필터 홀더 노브를 아래로 누르고 렌즈 정면쪽으로
90° 반시계 방향으로 돌립니다(1).

렌즈 후드의 후드 잠금 노브를 프론트 렌즈 캡의
슬릿에 맞추고 렌즈 후드를 프론트 렌즈 캡에
끝까지 끼우고 플랩 패스너를 조입니다.

2

렌즈를 휴대하기 전에 렌즈 끈을 렌즈에 부착하십시오.

 파워 포커스 사용하기

기능 링 선택 스위치를 FUNCTION 쪽으로
슬라이드합니다(1).

렌즈 후드를 다른 방향으로 돌려서 렌즈 위로 끼운
후 후드 잠금 노브를 조여 렌즈 후드를 렌즈에
고정시킵니다.

1

 렌즈 스트랩 부착하기

주요 제원

لتفاصيل عن التوافقية مع عدسة التحويل (تباع بشكل منفصل)
والمواصفات المناسبة لعدسة التحويل ،ترجى زيارة موقع سوني Sony
في منطقتك ،أو استشارة وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات سوني Sony
محلي مرخص.



사진 촬영이 끝나면 다음 단계를 따라 프론트 렌즈 캡을 렌즈
후드에 부착하십시오.

드롭인 필터 교체하기

5

لتهيئة وضع التركيز البؤري على العدسة

• BEEP 스위치를 ON으로 슬라이드하면 피사체 거리가
저장될 때마다 신호음이 들립니다.
• 드롭인 필터를 교체하는 경우에는 필터 교체 후에 피사체
거리를 처음부터 다시 저장하십시오.

الستبدال الفلتر اإلسقاطي

1

프론트 렌즈 캡 (그림 -a 참조) 부착하기

벨트로 렌즈를 고정하십시오(2).
케이스 뚜껑을 닫고 케이스의 걸쇠를 아래로 내린
다음 걸쇠를 잠급니다(3).

1

2
3

 초점
• 이 렌즈의 초점 모드 스위치는 일부 카메라 모델에서는 작동하지
않습니다.
호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹
사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된 Sony
서비스 시설에 문의해 주십시오.

AF(자동 초점)/MF(수동 초점)를 전환하려면
초점 모드는 렌즈에서 AF 및 MF로 전환할 수 있습니다.
AF 사진의 경우 카메라와 렌즈를 모두 AF로 설정해야 합니다.
MF 사진의 경우 카메라와 렌즈 중 하나 또는 둘 다 MF로
설정해야 합니다.

렌즈에서 초점 모드를 설정하려면
초점 모드 스위치를 AF 또는 MF (1) 중 적절한 모드로
밉니다.
• 카메라의 초점 모드를 설정하려면 카메라의 설명서를
참조하십시오.
• MF의 경우 뷰파인더 등으로 보면서 초점 링을 돌려 초점 (2) 을
조정하십시오.
• 풀타임 다이렉트 수동 초점 스위치를 ON으로 슬라이드하면
AF 모드 설정과 초점 조정에 관계없이 초점 링을 돌리면 초점
모드가 자동으로 MF로 전환됩니다 (3).

AF/MF 컨트롤 버튼이 장착된 카메라를 사용하려면
• AF 조작중에 AF/MF 컨트롤 버튼을 눌러서 일시적으로 MF로
전환할 수 있습니다.
• 렌즈가 AF로 설정되어 있고 카메라가 MF로 설정되어 있는 경우
MF 조작중에 AF/MF 컨트롤 버튼을 누르면 일시적으로 AF로
전환할 수 있습니다.

 SteadyShot 사용하기
SteadyShot 스위치

본 사용설명서는 렌즈의 사용법에 관해서 설명합니다.
사용상의 주의와 같이 모든 렌즈에 공통적으로 적용되는
주의사항은 별지로 된 "사용 전 주의사항"에 있습니다.
렌즈를 사용하기 전에 두 가지 설명서를 모두 읽으십시오.
이 렌즈는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트 카메라용으로
설계되었습니다. A 마운트 카메라에서는 사용할 수 없습니다.
FE 600mm F4 GM OSS는 35mm형 이미지 센서 범위와
호환합니다.
35mm형 이미지 센서가 장착된 카메라는 APS-C 크기로
촬영하도록 설정할 수 있습니다.
카메라 설정 방법에 관한 상세한 내용은 사용설명서를
참조하십시오.
호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹
사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된
Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.

사용상의 주의
• 렌즈를 햇빛 또는 밝은 광원에 노출시키지 마십시오. 카메라
본체 및 렌즈 내부에 고장을 일으키거나, 돋보기처럼 빛이
한군데로 모아져서 연기 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
부득이한 사정으로 렌즈를 직사광선 아래에 놓아 두어야 하는
경우 렌즈 캡을 씌워 놓으십시오.
• 태양을 바라보며 촬영하는 경우, 태양이 뷰 앵글 밖으로 완전히
나가도록 하십시오. 그렇게 하지 않으면 태양빛이 카메라 내부의
초점에 집중되어 연기나 화재를 유발할 수 있습니다. 태양빛이
뷰 앵글에서 조금만 벗어나도록 해도 연기 또는 화재를 유발할
수 있습니다.
• 렌즈가 부착된 상태로 카메라를 운반하는 경우에는 삼각대 칼라
등, 렌즈 본체를 단단히 잡아 주십시오.
• 본 렌즈는 방진 및 방적 설계되어 있지만, 방수는 되지 않습니다.
비가 내리는 가운데에 사용하는 경우 등에는 렌즈에 물방울이
묻지 않도록 하십시오.
• 본 렌즈를 보관 또는 운반할 때에는 떨어지지 않도록 하십시오.
촬영 중에는 튼튼한 삼각대를 사용하십시오.

플래시 사용상의 주의
• 본 기기에는 내장 카메라 플래시를 사용할 수 없습니다.

비네트
• 렌즈를 사용할 때 화면의 귀퉁이가 화면 중간에 비해 어둡게 될
수 있습니다. 이러한 현상(비네트라고 함)을 없애려면 조리개를
1에서 2 스톱 정도 닫으십시오.

 부품 확인하기
1 초점 고정 버튼 2 기능 링 3 초점 링
4 삼각대 칼라 링 인덱스 5 삼각대 칼라 링 6 렌즈 접점*¹
7 삼각대 칼라 링 인덱스 8 삼각대 칼라 잠금 노브
9 필터 홀더 노브 10 필터 홀더 11 렌즈 장착 인덱스
12 렌즈 장착 고무 링 13 풀타임 다이렉트 수동 초점 스위치
14 SET 버튼 15 SteadyShot 모드 스위치
16 초점 모드 스위치 17 초점 범위 제한기
18 기능 링 선택 스위치 19 SteadyShot 스위치
20 BEEP 스위치 21 스트랩 구멍 22 삼각대 칼라
23 삼각대 부착용 나사 구멍(1/4 인치 구멍 2개, 3/8 인치
구멍 1개)*²
24 삼각대 칼라 링 클릭 선택 스위치 25 보안 슬롯*³
26 후드 잠금 노브 27 렌즈 후드
*¹ 렌즈의 접점을 만지지 마십시오.
*² 부착을 위해 1/4-20UNC 나사 또는 3/8-16UNC 나사가
필요한 삼각대(별매, 나사 길이 5.5 mm 이하)를 부착할 수
있습니다.
*³ 도난 방지를 위하여 시중에서 판매하는 보안 와이어를
부착하십시오.

• ON: 카메라 흔들림을 보정합니다.
• OFF:	카메라 흔들림을 보정하지 않습니다. 삼각대로 촬영할
때에는 SteadyShot 스위치를 OFF로 설정할 것을
권장합니다.

 렌즈 부착/제거하기
렌즈 부탁하기
)(그림 - 참조

SteadyShot 모드 스위치
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SteadyShot 스위치를 ON으로 설정하고, SteadyShot 모드
스위치를 설정합니다.
• MODE1: 통상적인 카메라 흔들림을 보정합니다.
• MODE2:	움직이는 피사체를 패닝할 때의 카메라 흔들림을
보정합니다.
• MODE3:	프레임 떨림을 최소화하기 위해 카메라 떨림을
보정합니다. 이렇게 하면 스포츠 경기와 같은 사진
촬영에서 빠르고 불규칙하게 움직이는 피사체를 따라
갈 수 있습니다.

 초점 고정 버튼 사용하기
• 이 렌즈의 초점 고정 버튼은 일부 카메라 모델에서는 작동하지
않습니다.
호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹
사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된 Sony
서비스 시설에 문의해 주십시오.

이 렌즈에는 4개의 초점 고정 버튼이 있습니다.
AF를 취소하려면 AF에서 초점 고정 버튼을 눌러 주십시오.
초점이 고정되고 고정된 초점에서 셔터를 누를 수 있습니다.
AF를 다시 시작하려면 셔터 버튼을 반쯤 누른 상태에서 초점
고정 버튼을 해제해 주십시오.

) 초점 범위 전환하기(AF 범위
초점 범위 제한기로 AF 시간을 줄일 수 있습니다. 이것은
피사체와의 거리가 확정적일 때에 유용합니다.

초점 범위 제한기를 슬라이드시켜서 초점 범위를
선택합니다.
• FULL:	최소 초점 거리에서 무한대로 초점을 조정할 수
있습니다.
• 15m - 4.5m: 15 m에서 4.5 m까지 초점을 조정할 수 있습니다.
• ∞ - 15m:
15 m에서 무한대로 초점을 조정할 수 있습니다.

 프리셋 포커스 사용하기
특정 피사체 거리는 언제든지 저장하고 불러올 수 있습니다.
저장된 거리를 이용한 초점은 스포츠 경기와 같이 빠르게
움직이는 피사체를 따라가는 데 도움이 됩니다.

피사체 거리 저장하기
기능 링 선택 스위치를 PRESET 쪽으로
슬라이드합니다.
저장할 거리에서 렌즈 초점을 맞춥니다.
• 초점 거리는 모든 초점 모드에서 사용할 수 있습니다: AF,
MF 또는 DMF.

피사체 거리가 저장될 때까지 SET 버튼을 누른
상태로 합니다.
• 저장된 피사체 거리는 새로운 피사체 거리가 저장될 때까지
유효합니다.
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앞뒤 렌즈 캡과 카메라 본체 캡을 떼어냅니다.
렌즈 배럴의 흰색 점과 카메라의 흰색 점(장착
인덱스)을 맞추고 카메라를 렌즈 쪽으로 부드럽게
누른 다음 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지
화살표 방향으로 천천히 돌리십시오.
• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지
마십시오.
• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈 제거하기
)(그림 - 참조
카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로 카메라가 멈출
때까지 화살표 방향으로 카메라를 돌린 후 렌즈를
제거합니다.

 삼각대 사용하기
삼각대를 사용하는 경우에는 카메라의 삼각대 소켓에
부착하지 말고 렌즈의 삼각대 칼라에 부착하십시오.

수직/수평 위치를 변경하려면
삼각대 칼라(1)의 삼각대 칼라 링 잠금 노브를 풀어서
카메라를 한 방향으로 돌립니다. 삼각대를 사용하는 경우
안정을 유지하면서 수직 및 수평 위치간에서 신속하게
카메라를 변환할 수 있습니다.
• 회색 도트(삼각대 칼라 링 인덱스)는 칼라 링에 90° 간격으로
위치합니다. 삼각대 칼라 링의 회색 도트를 렌즈의 회색 도트
(삼각대 칼라 링 인덱스)에 맞추어서 카메라 위치를 정확하게
조정합니다(2).
• 사용법이나 기호에 맞게 삼각대 칼라 링이 90° 회전할 때
위치를 나타내는 클릭 소리를 켜거나 끌 수 있습니다. 삼각대
칼라의 뚜껑을 열고 삼각대 칼라 링 클릭 선택 스위치를 일자
드라이버와 같은 도구로 돌립니다(3). 딸깍하는 소리를 켜기
위하여 스위치를 CLICK ON으로 돌립니다. 딸깍하는 소리를
끄기 위하여 OFF로 돌립니다.
• 카메라 위치가 설정된 후에 삼각대 칼라 잠금 노브를 단단히
조여 주십시오.
• 카메라 또는 액세서리 모델에 따라서는 회전시킬 때에 삼각대
칼라 링이 카메라 본체 또는 액세서리에 부딪히는 경우가
있습니다. 카메라 및 액세서리와의 호환성에 관한 자세한 정보는
거주하시는 지역의 Sony 웹사이트에 방문해 주십시오.

 렌즈 후드 부착하기
플래어 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면 렌즈
후드를 사용하는 것이 좋습니다.

렌즈 후드의 후드 잠금 노브를 푼 다음(1) 렌즈 전면
위로 렌즈 후드를 부드럽게 끼우십시오(2). 렌즈
후드가 올바르게 장착되었는지 확인한 후 후드 잠금
노브를 조이십시오.

