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Cserélhető objektív
Obiectiv interşanjabil
Kezelési útmutató
Instrucţiuni de utilizare

Az objektív levétele
(lásd – ábra)

Română

Tartsa benyomva a fényképezőgépen lévő
objektívkioldó gombot, fordítsa el az objektívet
ütközésig az óramutató járásával szemben,
majd vegye le az objektívet.

Acest manual de instrucţiuni explică modul de utilizare
a obiectivelor. Notele referitoare la utilizare se găsesc
în manualul separat „Măsuri de precauţie înainte de
utilizare”. Înainte de a utiliza obiectivul, trebuie să citiţi
ambele documente.

 A napellenző felhelyezése
Azt javasoljuk, hogy a szórt fényekből és a fényforrások
becsillanásából eredő képhibák csökkentése, illetve
a képminőség optimalizálása érdekében használjon
napellenzőt.

Igazítsa a napellenzőn lévő piros vonalat az
objektíven lévő piros ponthoz (napellenző
igazítójele), majd tolja rá a napellenzőt az
objektív végére, és forgassa el az óramutató
irányában, amíg a helyére nem kattan, és
a napellenzőn lévő piros pont az objektíven
lévő piros ponttal (napellenző igazítójele)
egy vonalba nem kerül.
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 Ha vakut használ a fényképezőgéppel, vegye le a napellenzőt,

nehogy kitakarja a vaku fényét.
 A napellenzőt úgy tárolja, hogy fordítva teszi fel az objektívre.

Pentru mai multe informaţii referitoare la compatibilitate,
vizitaţi site-ul Web Sony local sau consultaţi distribuitorul
local Sony sau unitatea de service Sony autorizată locală.

Note cu privire la utilizare
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul ataşat,

ţineţi întotdeauna ferm atât camera cât şi obiectivul.
 Nu sprijiniţi camera pe partea proeminentă a obiectivului

în timp ce efectuaţi o panoramare.

 Zoomolás
SEL1670Z

Acest obiectiv este conceput pentru camerele E-mount cu
sistem de cameră Sony α. Nu îl puteţi utiliza împreună cu
camerele A-mount.
Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS a fost dezvoltat
în colaborare de către Carl Zeiss şi Sony Corporation,
special pentru camerele Sony E-mount. Acest obiectiv este
produs în conformitate strictă cu standardele şi sistemul
de asigurare a calităţii Carl Zeiss.

Forgassa el a zoomgyűrűt a kívánt
gyújtótávolságra.

Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Dacă utilizaţi un bliţ, îndepărtaţi întotdeauna parasolarul şi

poziţionaţi-vă la cel puţin 1 m (3,3 feet) distanţă de subiect.
În cazul anumitor combinaţii de obiective şi bliţ, obiectului
poate bloca parţial lumina bliţului, rezultatul fiind o umbră
la baza imaginii.

 Élességállítás



Háromféleképpen állíthatja be az élességet.


Vignetare

Autofókusz

A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.


 Când folosiţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai

întunecate decât centrul. Pentru a reduce acest fenomen
(denumit vignetare), închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.

DMF (közvetlen manuális fókusz)

Miután a fényképezőgép automatikusan beállítja az
élességet, Ön manuálisan elvégezheti a finombeállítást.


 Identificarea componentelor

Manuális fókusz

Saját kezűleg állítja be az élességet.
Az élességállítási módok beállításáról a fényképezőgéphez
mellékelt használati útmutatóból tájékozódhat.

Magyar
Ez a használati útmutató az objektív használatát
ismerteti. A külön „Használat előtti óvintézkedések”
dokumentum is tartalmaz a használattal kapcsolatos
tudnivalókat. Feltétlenül olvassa el mindkét
dokumentumot az objektív használata előtt.
Ez az objektív a Sony α fényképezőgép-rendszerbe tartozó
E bajonettes fényképezőgépekhez készült. Nem szerelhető
fel A bajonettes fényképezőgépekre.
A Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS objektívet
a Carl Zeiss és a Sony Corporation fejlesztette ki a Sony
E bajonettes fényképezőgépekhez. Az objektív a Carl Zeiss
szigorú előírásainak és minőségbiztosítási rendszerének
megfelelően készül.



2

3

Ha további információkra van szüksége az objektív
kompatibilitásáról, keresse fel a Sony helyi weboldalát,
illetve forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz
vagy hivatalos Sony szervizhez.

1

6

A használattal kapcsolatos tudnivalók
 Ha úgy hordozza kézben a fényképezőgépet, hogy fel van

szerelve rá az objektív, mindig fogja biztosan egyszerre
a fényképezőgépet és az objektívet is.
 Ne tartsa a fényképezőgépet az objektívnek a zoomoláskor
kitolódó részénél fogva.
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f/22
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66,6×75
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 Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)

1

 Puteţi ataşa/detaşa capacul frontal al obiectivului în două
feluri, (1) şi (2). Când ataşaţi/detaşaţi capacul obiectivului
cu parasolarul montat, aplicaţi metoda (2).

2

308 (10,9)
Igen

* A fenti értékek a 35 mm-es filmhez készült objektívek
fókusztávolságának felelnek meg, a látószögek az APS-C
méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves
fényképezőgépekre vonatkoznak.
** A legkisebb fókusztávolság a képérzékelő és a téma közötti
minimális távolságot jelöli.
 Az objektív kialakítása miatt a fókusztávolság változhat
a fényképezési távolság változásával egyidejűleg. A közölt
fókusztávolságok azon alapulnak, hogy a lencse végtelen
távolságra van fókuszálva.

Demontaţi capacele posterior şi frontal ale
obiectivului şi capacul de pe corpul camerei.

Aliniaţi indexul alb de pe montura
obiectivului cu indexul alb de pe cameră
(indexul de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi rotiţi-l
în sensul acelor de ceas până când se
blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră atunci când montaţi obiectivul.
 Nu montaţi obiectivul înclinat.

Pentru a demonta obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

 Ataşarea parasolarului

 A lencse használatakor a kép szélei sötétebbek,

Az

1 Napellenző igazítójele
2 Fókuszgyűrű
3 Zoomgyűrű
4 Fókusztávolság-skála
5 Fókusztávolság jele
6 Az objektív érintkezői*
7 Bajonett igazítójele

a Sony Corporation védjegye.

Este recomandat să folosiţi un parasolar pentru a reduce
luminozitatea şi a obţine o calitate maximă a imaginii.

Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu punctul
roşu de pe obiectiv (index capac), după care
introduceţi parasolarul în montura obiectivului
şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
aude un declic şi punctul roşu de pe parasolar
este aliniat cu punctul roşu de pe obiectiv
(index capac).
 Dacă folosiţi un bliţ împreună cu camera, îndepărtaţi

parasolarul pentru a evita blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi invers parasolarul pe obiectiv.

* Ne érjen az objektív érintkezőihez.

 Panoramare

 Az objektív felhelyezése és levétele

Rotiţi inelul de zoom pentru a obţine distanţa
focală dorită.

Az objektív felhelyezése
(lásd – ábra)

 Focalizare

1

Există trei tipuri de focalizare.

Vegye le az elülső és hátsó objektívsapkát,
illetve a fényképezőgép vázsapkáját.
 Az elülső objektívsapka felhelyezésének/levételének
két módja van, az (1) és a (2) jelű. Ha olyankor helyezi
fel/veszi le az objektívsapkát, amikor az objektíven
rajta van a napellenző, a (2) jelű módszert használja.



12–16
83°–23°
0,35 (1,15)

* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.

Vignettálás

 Ha vakut használ, mindig vegye le a napellenzőt, és ne

 Az objektív részei

(1)

Gyújtótávolság (35 mm-es
egyenérték*, mm)
Lencsecsoportok–tagok
Látószög*
Legkisebb fókusztávolság**
(m (láb))
Legnagyobb nagyítás (szorzó)
Legkisebb rekesznyílás
Szűrőátmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
átmérő × magasság)
(kb., mm (hüvelyk))
Tömeg (kb., g (uncia))
Rázkódáscsökkentési funkció

Vario-Tessar T
E 16-70mm F4 ZA OSS
(SEL1670Z)
24–105

În timp ce ţineţi apăsate butoanele de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul în
sens opus acelor de ceas până când se opreşte
şi apoi detaşaţi obiectivul.

mint a közepe. Csökkentheti ennek a jelenségnek
(az úgynevezett vignettálásnak) a mértékét,
ha 1–2 értékkel kisebb rekesznyílást választ.

–1

Terméknév
(Típusnév)

A csomag tartalma
Objektív (1), elülső objektívsapka (1), hátsó
objektívsapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1),
nyomtatott dokumentáció

A vakuhasználattal kapcsolatos tudnivalók
fényképezzen 1 m-nél közelebbi témát. Bizonyos objektív–
vaku kombinációk esetén az objektív részben kitakarhatja
a vaku fényét, és így a kép alján sötét árnyék látható.



Műszaki adatok

1 Index capac
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Index pentru distanţa focală
6 Puncte de contact obiectiv*
7 Index de montare

2

Igazítsa az objektív burkolatán lévő
fehér jelet a fényképezőgépen lévő fehér
jelhez (a bajonett igazítójele), tolja be az
objektívet a fényképezőgép foglalatába,
majd forgassa el az óramutató irányában,
amíg a helyére nem kattan.
 Az objektív felhelyezése közben ne nyomja meg
a fényképezőgépen lévő objektívkioldó gombot.
 Ne ferdén helyezze fel az objektívet.



Focalizare automată

Camera focalizează automat.


DMF (Focalizare manuală directă)

După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi realiza un reglaj fin manual.


Focalizare manuală

Focalizaţi manual.
Pentru detalii cu privire la setarea modului, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu camera.

Specificaţii
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35mm* (mm)
Elemente grupuri obiectiv
Unghi de vizualizare*
Focalizare minimă** (m (feet))
Mărire maximă (X)
f-oprire minim
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
Greutate (aprox., g (oz))
Funcţie de compensare
a tremurului

Vario-Tessar T
E 16-70mm F4 ZA OSS
(SEL1670Z)
24-105
12-16
83°-23°
0,35 (1,15)
0,23
f/22
55
66,6×75
(2 5/8×3)
308 (10,9)
Da

* Valorile afişate mai sus pentru distanţa focală echivalentă
formatului de 35 mm şi unghiul de vizualizare sunt pentru
camerele cu obiective interşanjabile prevăzute cu un senzor
de imagine dimensionat APS-C.
** Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de imagine
şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate
modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere.
Distanţele focale menţionate mai sus se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.

Elemente incluse
Obiectiv (1), Capac frontal obiectiv (1), Capac posterior
obiectiv (1), Parasolar (1), Carcasă obiectiv (1), Set de
documente imprimate
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.

