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Кондензация
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• Това устройство е адаптер
за поставяне на обектив α с
байонет A (наричан занапред
"обективът") на цифров
фотоапарат със сменяем обектив
на Sony или видео камера с
байонет E (наричани занапред
"фотоапаратът/камерата").
За модели фотоапарати/камери
и обективи, съвместими с това
устройство, посетете уебсайта
на адрес:
https://www.sony.net/dics/ea5/
• За да избегнете риск от пожар или токов удар,
спазвайте следното:
– Не разглобявайте и не променяйте това
устройство.
– Не използвайте това устройство с мокри ръце.
– Не допускайте навлизане на вода или чужди
вещества (метал, запалими вещества и др.)
в това устройство.
• Използването на това устройство с продукти
от други производители може да повлияе на
работните му характеристики, което да причини
инциденти или неизправност.
• За да избегнете риск от повреда или
неизправност, спазвайте следното:
– Това устройство е прецизно оборудване. Не
изпускайте устройството, не го удряйте и не го
подлагайте на силно физическо въздействие.
– Не докосвайте електрическите контактни точки
на това устройство с голи ръце.
– Не използвайте и не съхранявайте това
устройство на места, които са обект на високи
температури и влага.
– Когато използвате това устройство на открито,
пазете устройството от излагане на дъжд или
морска вода.
• За вътрешна проверка и ремонт на това
устройство се свържете с Вашия дилър на Sony
или местен упълномощен сервиз на Sony.
• Конструкцията на това устройство е
прахоустойчива и влагоустойчива, но не го
защитава от вода и пръски. Когато използвате
устройството при дъждовни условия, не
позволявайте на устройството да се намокри.
• Преди използване се уверете, че фърмуера
на фотоапарата е актуализиран до най-новата
версия.
• Внимавайте да не подлагате това устройство на
механични удари, докато го използвате.
• Избягвайте да сменяте обектива на прашни или
замърсени места.
• Не докосвайте контактните пластини на
обектива. Всяко замърсяване на контактните
пластини за обектив може да попречи на
изпращането и получаването на сигнали между
обектива и фотоапарата, което да доведе до
неизправност.
• Избягвайте да натискате заключалката за
освобождаване на обектива случайно, за да
предотвратите падане на обектива.
• Когато използвате обектив със статив,
прикрепете статива на обектива, не на
фотоапарата/камерата, към главата на статива.
• Не монтирайте нищо (телеконвертор и т.н.)
между това устройство и обектива.
• В зависимост от обектива действителното
разстояние може да се различава малко от
скалата за разстояние на обектива.
• При снимане с това устройство минималното
фокусно разстояние може да се увеличи.
• Когато използвате обектив с превключвател
на режима на фокусиране (за превключване
между AF (Автоматичен фокус) и MF (Ръчен
фокус)), този превключвател на обектива е с
приоритет.
• Докато се използва това устройство,
осветлението за AF на фотоапарата/камерата не
излъчва светлина.
• Когато пренасяте това устройство, прикрепете
капачката на корпуса и задната капачка на
обектива и го сложете в чантата.
• Когато носите фотоапарата с монтиран обектив,
дръжте както фотоапарата, така и обектива.
• Когато това устройство не е прикрепено към
камерата, имайте предвид, че то може да се
търкулне.
• Преди да съхранявате това устройство, се
уверете, че сте прикрепили капачката на
корпуса и задната капачка на обектива към
устройството.
• За да почистите устройството, използвайте
мека кърпа и леко избършете замърсяванията.
Никога не използвайте препарати за
почистване, които съдържат разтворители, като
например разредители за боя или бензен.
Ако внесете това устройство директно от студено
на топло място, в него може да се формира
конденз. За да избегнете това, първо поставете
устройството в найлонов плик и след това го
внесете на топло. Когато температурата на
въздуха в плика достигне тази на заобикалящата
среда, извадете устройството.

 Идентифициране
на компонентите
1 Капачка на корпуса
2 Контактни точки на обектива (Избягвайте
директен контакт с ръката.)
3 Маркер на байонета (байонет A) (оранжев)
4 Маркер на байонета (байонет Е) (бял)
5 Заключалка за освобождаване на обектива
6 Байонет A
7 Задна капачка на обектив
8 Байонет E



 Монтиране на
байонетния адаптер
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• Преди да прикрепите това устройство към
фотоапарата/камерата, изключете захранването
на фотоапарата/камерата.
• Когато прикрепвате това устройство към
фотоапарата/камерата, го завъртете, докато
щракне.

 Отстраняване на
байонетния адаптер

8

• Преди да премахнете това устройство от
фотоапарата/камерата, изключете захранването
на фотоапарата/камерата.

Спецификации
Размер на екрана
при снимане
Размери (прибл.)
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Тегло (прибл.)
Включени
елементи
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Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предизвестие.



е търговска марка на Sony Corporation.
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Размер на ПЪЛЕН КАДЪР
35 mm
66,0 mm × 31,7 mm
(максимален диаметър ×
височина)
(2 5/8 in × 1 1/4 in)
(без изпъкналите части)
88 g (3,1 oz)
Байонетен адаптер (1),
Капачка на корпуса (1),
Задна капачка на обектив (1),
Чантичка (1),
Комплект печатна
документация
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