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Ελληνικά
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει το πώς
να χρησιμοποιείτε τους φακούς. Μπορείτε να
βρείτε προφυλάξεις που είναι κοινές σε όλους
τους φακούς, όπως σημειώσεις για τη χρήση,
στο ξεχωριστό έγγραφο «Προφυλάξεις πριν από
τη χρήση». Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο
έγγραφα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε
το φακό σας.
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για διάφορους
φακούς.
Το SEL075UWC/SEL057FEC (που παρακάτω
αναφέρεται ως «αυτή η μονάδα») μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με ένα συνδυασμό με
φωτογραφική μηχανή E-mount συστήματος
α φωτογραφικής μηχανής της Sony (εφεξής
καλούμενη «φωτογραφική μηχανή») κι έναν
εναλλάξιμο φακό FE 28 mm F2 (SEL28F20).
Αυτές οι φωτογραφικές μηχανές και ο εναλλάξιμος
φακός δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες/περιοχές.
• Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο απεικονίζουν
την SEL075UWC, εκτός από τον προσδιορισμό
των Εξαρτημάτων (εικόνα ).

Σημειώσεις για τη χρήση
• Να προσέχετε να μην υποβάλλετε αυτή
τη μονάδα σε μηχανικό κραδασμό όταν
την τοποθετείτε.
• Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε τη
φωτογραφική μηχανή σε τραπέζι ή άλλη
επίπεδη επιφάνεια με τοποθετημένη αυτή τη
μονάδα. Το άκρο της θήκης φακού αυτής της
μονάδας αγγίζει το τραπέζι έτσι ώστε το σώμα
της φωτογραφικής μηχανής να βρίσκεται σε
ασταθή γωνία.
• Αφαιρείτε αυτή τη μονάδα όταν τη μεταφέρετε.
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή μόνο από
αυτήν τη μονάδα.
• Πάντα να τοποθετείτε τα καλύμματα φακού
σε αυτήν τη μονάδα όταν την αποθηκεύετε.
• Ο φακός αυτός δεν είναι αδιάβροχος, αν και
έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την
προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές.
Αν τον χρησιμοποιήσετε σε βροχή κ.λπ.,
προφυλάξτε το φακό από τις σταγόνες νερού.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση φλας
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα ενσωματωμένο φλας
ή παρεχόμενο φλας, ο φακός ενδέχεται να
εμποδίζει μερικώς το φως από το φλας, με
αποτέλεσμα το σχηματισμό σκιάς στο κάτω
μέρος της εικόνας.
• Όταν χρησιμοποιείτε την SEL075UWC με το φακό
σας, χρησιμοποιήστε ένα φλας που πωλείται
χωριστά και το οποίο διαθέτει κάλυψη φλας
συμβατή με την εστιακή απόσταση του φακού.
• Η SEL057FEC παράγει μια πολύ ευρεία
γωνία προβολής, έτσι οι γωνίες της οθόνης
εμφανίζονται πιο σκοτεινές από το κέντρο όταν
τραβάτε μαζί με φλας. Συνιστούμε λήψη με
έμμεσο φλας τοποθετώντας εξωτερικό φλας
στη φωτογραφική μηχανή.



SEL075UWC



 Παρουσίαση των εξαρτημάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Δείκτης φακού
 Απελευθέρωση κλειδώματος

Όνομα μοντέλου
Μεγέθυνση
Ομάδες-στοιχεία φακού
Διαστάσεις (μέγιστη
διάμετρος × ύψος)
(κατά προσέγγιση, mm)
Μάζα (εκτός των
καλυμμάτων)
(περίπου, g)

 Τοποθέτηση αυτής της μονάδας
Πριν από την τοποθέτηση αυτής
της μονάδας

SEL057FEC



• Ελέγξτε ότι ο εναλλάξιμος φακός FE 28mm F2
(SEL28F20) έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική
μηχανή. Εάν έχει τοποθετηθεί διαφορετικός
εναλλάξιμος φακός, αντικαταστήστε τον.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
• Εάν το προστατευτικό MC ή ένα φίλτρο έχει
τοποθετηθεί στον εναλλάξιμο φακό, αφαιρέστε
το προτού τοποθετήσετε αυτήν τη μονάδα.

Για να τοποθετήσετε αυτήν τη μονάδα
1


1

a

2


2

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα φακού
από τον εναλλάξιμο φακό και τα μπροστινά
και πίσω καλύμματα αυτής της μονάδας.
• Ταυτόχρονα πατήστε προς την κατεύθυνση
των βελών όπως απεικονίζεται και αφαιρέστε
το μπροστινό κάλυμμα φακού αυτής
της μονάδας.
• Ενώ σύρετε την απελευθέρωση κλειδώματος,
περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα φακού
αυτής της μονάδας αριστερόστροφα και
αφαιρέστε το.
• Μπορείτε να τοποθετήσετε το μπροστινό
κάλυμμα φακού του φακού FE 28mm F2
(SEL28F20) στο αποσπασμένο πίσω
κάλυμμα φακού από αυτήν τη μονάδα.
(Βλ. την εικόνα -1-a)
2 Ευθυγραμμίστε το « (κόκκινη γραμμή*)»
στο σώμα αυτής της μονάδας με το
« (κόκκινη γραμμή*)» στον εναλλάξιμο
φακό. Εισαγάγετε προσεκτικά αυτή
τη μονάδα στον εναλλάξιμο φακό και
περιστρέψτε την αργά δεξιόστροφα έως
ότου κουμπώσει στη θέση της.
* Οι κόκκινες γραμμές υποδηλώνουν
τους δείκτες.
• Μη σύρετε την απελευθέρωση του
κλειδώματος σε αυτήν τη μονάδα.

 Αφαίρεση αυτής της μονάδας
1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
2 Ενώ σύρετε την απελευθέρωση του
κλειδώματος σε αυτήν τη μονάδα,
περιστρέψτε πλήρως αυτή τη μονάδα
αριστερόστροφα και αφαιρέστε αυτήν
τη μονάδα.

SEL075UWC
0,75
4–4
72 × 51

267

SEL057FEC
0,57
4–5
89 × 58,5

418

Τεχνικά χαρακτηριστικά όταν χρησιμοποιείται
με τον FE 28mm F2 (SEL28F20)
Όνομα μοντέλου
Εστιακή απόσταση (mm)
Εστιακή απόσταση
ισοδύναμη με φορμά
35 mm*1 (mm)
Γωνία προβολής 1*2
Γωνία προβολής 2*2
Ελάχιστη εστίαση*3 (m)
Αυτόματη εστίαση
Χειροκίνητη εστίαση
Μέγιστη μεγέθυνση (X)
Αυτόματη εστίαση
Χειροκίνητη εστίαση
Μέγιστο διάφραγμα
Ελάχιστο διάφραγμα

SEL075UWC
21

SEL057FEC
16

31,5

24

92°
68°

180°
105°

0,24
0,20

0,22
0,22

0,15
0,20
f/2,8
f/22

0,14
0,14
f/3,5
f/22

*1 Αυτή είναι η ισοδύναμη εστιακή απόσταση
με φορμά 35 mm κατά την τοποθέτηση σε
φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό
που είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα εικόνας
μεγέθους APS-C.
*2 Η γωνία προβολής 1 είναι η τιμή για
φωτογραφικές μηχανές 35 mm και η γωνία
προβολής 2 είναι η τιμή για ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμο
φακό εξοπλισμένες με αισθητήρα εικόνας
μεγέθους APS-C.
*3 Ελάχιστη εστίαση είναι η απόσταση από
τον αισθητήρα εικόνας έως το θέμα.
Στοιχεία που περιλαμβάνονται
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Υπερευρυγώνιος μετατροπέας (1), Θήκη φακού (1),
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του φακού) (2), Σετ έντυπης τεκμηρίωσης
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Μετατροπέας Fisheye (1), Θήκη φακού (1),
Κάλυμμα φακού (για το μπροστινό και πίσω
μέρος του φακού) (2), Σετ έντυπης τεκμηρίωσης
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
είναι είναι εμπορικό σήμα της
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Sony Corporation.

