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Українська

DT 11-18mm F4.5-5.6:
3

2

4

У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.

5

1

Цей об’єктив призначений для A-перехіднику, що може
використовуватися з фотоапаратами Sony α (моделями, оснащеними
сенсором зображення APS-C). Його не можна використовувати із
фотоапаратами формату 35 мм.

Interchangeable Lens
Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/

SAL1118/SAL18200
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DT 11-18mm F4.5-5.6
DT 18-200mm F3.5-6.3
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A-mount
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У разі застосування камери з вбудованим спалахом, обов’язково зніміть
світлозахисну бленду та робіть знімки з відстані щонайменше 1 м від
об’єкта. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з певними
характеристиками може призвести до часткового блокування лінзою світла
спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде затемненою.
Застосування вбудованого спалаху з об’єктивом DT 11-18mm F4.5-5.6
неможливе. Застосовуйте спалах, що продається окремо.

Віньєтування
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану становляться
більш затемненими, ніж центр. Щоб по слабити цей ефект
(«віньєтування»), закрийте отвір на 1 - 2 кроки.
• Під час використання певних комбінацій об’єктива/фільтра, рамка
фільтра може блокувати випадкове випромінювання. Це може значно
знизити інтенсивність світла при зйомці з широко відкритою діафрагмою.
Виконайте пробні знімки з різними установками діафрагми для найкращих
результатів. (тільки DT 11-18mm F4.5-5.6)


–1

(1)

6

Під час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.

Запобіжні заходи щодо застосування спалаху


9

(2)

 Найменування компонентів
1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Шкала відстаней 3···Кільце фокусування
4···Кільце маштабування 5···Контакти лінзи 6···Покажчик кріплення
7···Індекс фокусної довжини 8··· Шкала фокусної довжини
9···Індекс відстаней

Printed in Japan

–2

 Кріплення / від’єднання об’єктива
Кріплення об’єктива (див. рисунок –.)

1

Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку на
корпусі камери.




2

Передній ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати
двома способами: (1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з
закріпленою світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).

Зіставте помаранчевий покажчик на оправі об’єктива з
помаранчевим покажчиком на камері (покажчик кріплення),
введіть об’єктив у вузол кріплення на корпусі камери и
поверніть по годинниковій стрілці до фіксації.




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

Від’єднання об’єктива (див. рисунок –.)



 Установка бленды объектива

В режимі автоматичного фокусування камера знаходить фокус лінзи
автоматично. Щоб сфокусувати вручну, переведіть фотоапарат у режим
фокусування вручну та обертайте кільце фокусування під час перегляду
через видошукач тощо.

Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.





Кільце фокусування можна прокручувати дещо далі позиції нескінченності,
щоб забезпечити точне фокусування в умовах різних робочих температур.
Не прокручуйте кільце фокусування до кінця під час ручного фокусування,
навіть до нескінченності. Щоб точно встановити фокус, використовуйте
видошукач тощо.
В об’єктивах моделі DT 18-200mm F3.5-6.3, кільце фокусування обертається
у протилежному напрямку в порівнянні зі стандартними об’єктивами з
A-перехіднику.

Рекомендації щодо застосування

DT 18-200mm F3.5-6.3:
2 3

 Фокусування

Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива,
передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти
годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.

Русский
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Этот объектив предназначен для A-крепления, которое может
использоваться в фотоаппаратах Sony α (модели, оснащенные
датчиком изображения APS-C). Нельзя использовать для камер 35миллиметрового формата.

Примечания по использованию
• При использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
• При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
• Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации.



Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з червоною лінією
на об’єктиві (індекс ковпачка об’єктива). Обертайте світлозахисну
бленду об’єктива за годинниковою стрілкою, поки червона
лінія на об’єктиві не розташується навпроти червоної крапки
на світлозахисній бленді об’єктива, і вона не стане на місце з
клацанням.




Належним чином встановіть світлозахисну бленду. Інакше бленда завадить
відтворенню обраного ефекту зйомки та відіб’ється на знімках.
Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну
бленду на об’єктив тильною частиною вперед.

 Маштабування



Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.

• Подсоедините бленду объектива надлежащим образом. В противном
случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или
может присутствовать на изображениях.
• Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.

 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.

 Фокусировка
При использовании автофокусировки фокусировка объектива
выполняется автоматически.
При выполнении фокусировки вручную установите камеру в режим
ручной фокусировки и поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая
за изображением через видоискатель и т. д.
• Кольцо фокусировки можно слегка повернуть немного более предельных
значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки при различных
температурных условиях эксплуатации. Не вращайте кольцо фокусировки
до конца при выполнении фокусировки вручную, даже при предельных
значениях шкалы. Глядя через видоискатель и т.п., точно установите фокус.
• На объективе DT 18-200mm F3.5-6.3 кольцо фокусировки вращается в
противоположную сторону по сравнению со стандартными объективами
A-крепления.

Меры предосторожности при использовании вспышки
• При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта
съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к
возникновению тени в нижней части фотографии.
• Встроенная вспышка не должна использоваться с моделью DT 11-18mm
F4.5-5.6. Используйте вспышку, которая продается отдельно.

DT 11-18mm F4.5-5.6 Япония
DT 18-200mm F3.5-6.3 Китай

Технические характеристики

Виньетирование
• При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр.Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
• В случае некоторых комбинаций объективов и фильтров кромка фильтра
может загораживать падающий солнечный свет. Это может привести к
значительному снижению интенсивности освещения при съемке с широко
раскрытой диафрагмой. Для обеспечения наилучших результатов сделайте
несколько фотоснимков с различными значениями диафрагмы (только для
модели DT 11-18mm F4.5-5.6).

 Названия деталей
1…Указатель бленды объектива 2…Шкала расстояний
3…Кольцо фокусировки 4…Кольцо зуммирования
5…Контакты объектива 6…Показатель подсоединения объектива
7…Отметка фокусного расстояния 8…Шкала фокусного расстояния
9…Индекс расстояний

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

1

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

2

Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру
и поверните его по часовой стрелке до полной установки.

Фокусное
расстояние в 35миллиметровом
эквиваленте*1
(мм)

Группы
элементов
объектива

Угол
обзора*1

Минимальное
фокусное
расстояние*2 (м)

Максимальное
увеличение (X)

Минимальная
диафрагма

Диаметр
фильтра
(мм)

Гaбapиты
(максимальный
диаметр ×
высота) (мм)

Macca (г)

DT 11-18mm
F4.5-5.6
(SAL1118)

16,5-27

12-15

104°-76°

0,25

0,125

f/22-29

77

Пpиблиз.
83×80,5

Пpиблиз.
360

DT 18-200mm
F3.5-6.3
(SAL18200)

27-300

13-15

76°-8°

0,45

0,27

f/22-40

62

Пpиблиз.
73×85,5

Пpиблиз.
405

• Этот объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в
процессе измерения.
• В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние
предполагает неограниченную фокусировку объектива.

Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), нaбоp нaпeчaтaнной
докyмeнтaции
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.
является товарным знаком Sony Corporation.

Технічні характеристики

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

Отсоединение объектива (см. рис. –).
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.

Название
(Название
модели)

*1 Значения фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте и угла обзора основаны на данных для цифровых камер со сменным объективом,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.

• Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).

 Кріплення світлозахисної бленди
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.

Выровняйте красную линию на бленде объектива с половиной
красной точки на объективе (указателем бленды объектива).
Поворачивайте бленду по часовой стрелке так, чтобы половина
красной точки на объективе совместилась с красной точкой на
бленде, и бленда защелкнулась.

Найменування
(модель)

Фокусна
відстань,
еквівалент
формату
35 мм*1 (мм)

Лінза, групиелементи

Кут зору*1

DT 11-18mm F4.5-5.6
(SAL1118)

16,5-27

12-15

104°-76°

0,25

0,125

DT 18-200mm F3.5-6.3
(SAL18200)

27-300

13-15

76°-8°

0,45

0,27

Мінімальний Максимальне Мінімальна
фокус*2
збільшення
діафрагма
(м)
(X)
об’єктива

Діаметр
фільтра (мм)

Габаритні розміри
(макс. діаметр ×
висота) (мм)

Вага (г)

f/22-29

77

Прибл. 83×80,5

Прибл. 360

f/22-40

62

Прибл. 73×85,5

Прибл. 405

*1 Значення еквівалентної фокусної довжини та кута огляду формату 35 мм відповідають цифровим фотоапаратам зі змінними об’єктивами, обладнаним сенсором
зображення APS-C.
*2 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.



Цей об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.
В залежності від механізму лінзи фокальна відстань може змінюватися у відповідь на будь-яку зміну відстані знімання. Зазначена фокусна відстань відповідає
фо1кусуванню лінзи на нескінченність.

Комплект постачання: Об’єктив з лінзою (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива (1), Світлозахисна бленда (1), Документація
Конструкційні рішення та технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.
- торгова марка Sony Corporation.

ﻋﺮيب

規格
)質量（g

尺寸（最大
)直徑×高) (mm

濾光鏡直徑
)(mm

最小光圈值

最大放大倍
）數（X

最小對焦*2
）（m

視角*1

鏡頭組元件

等效於 35mm
規格焦距*1
）（mm

名稱
）（型號名稱

約360

約83×80.5

77

f/22-29

0.125

0.25

ˇ104ˇ-76

12-15

16.5-27

DT 11-18mm
F4.5-5.6
)(SAL1118

約405

約73×85.5

62

f/22-40

0.27

0.45

ˇ76ˇ-8

13-15

27-300

DT 18-200mm
F3.5-6.3
)(SAL18200

ﺳﺘﺠﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل ﻛﻞ ﻋﺪﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻟﻠﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل« ﻋﲆ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ.
ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة  Aاﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريات ) Sony Dاﳌﻮدﻳﻼت اﳌﺠﻬﺰة
مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ  .(APS-Cﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريات ﻃﺮاز  35ﻣﻢ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل

。*1 35mm格式的等效焦距值和視角是以配備APS-C尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準
。*2 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的距離

ˎ

ˎ

。）此鏡頭備有距離編碼器。此距離編碼器可藉由使用支援此程序的閃光燈而達到更精確的測量（ADI
。依鏡頭結構不同，焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦距預設鏡頭對焦在無限遠

ˎ
ˎ

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

ˎ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة  ،Eﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة  Eﻣﺒﺎﴍة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫام
ﻟﻠﺘﻠﻒ.
ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ متﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم.

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻼش
ˎ

ˎ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣريا ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﱰ واﺣﺪ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت/اﻟﻔﻼﺷﺎت ﻣﻌﺎً ،ميﻜﻦ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ أن
ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰيئ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻇﻞ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﺼﻮرة.
ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش اﻟﺪاﺧﲇ ﻣﻊ  .DT 11-18mm F4.5-5.6ﻗﻢ ﺑﺈﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ.

Vignetting
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻛرث إﻋﺘﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ .ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة
)اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﻤﻰ  ،(vignettingأﻏﻠِﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار وﻗﻔﺔ واﺣﺪة أو وﻗﻔﺘني.
ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت/اﳌﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺎً ،ميﻜﻦ ﻹﻃﺎر اﳌﺮﺷﺢ أن ﻳﺤﺠﺐ اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﺴﺎﻗﻂ .وﻫﺬا ميﻜﻦ ان ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻹﺿﺎءة ﻛﺜريا ً ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻋﺪﺳﺔ واﺳﻌﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈﻟﺘﻘﺎط
ﺻﻮر ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻔﺘﺤﺎت ﻋﺪﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ DT 11-18mm F4.5-5.6) .ﻓﻘﻂ(

 Ȏأﺳامء اﻷﺟﺰاء

…1ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ …2ﻣﺪرج اﳌﺴﺎﻓﺔ …3ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري …4ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم )اﻟﺘﻜﺒري/
اﻟﺘﺼﻐري( …5ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ …6ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ …7ﻣﺆﴍ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري …8ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري …9ﻓﻬﺮس اﳌﺴﺎﻓﺔ

 ȏﺗﺮﻛﻴﺐ/ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (.ȏ–ȩ

 1اﻧﺰع ﻏﻄﺎيئ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا.
ˎ

 2ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا
)ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ( ،ﺛﻢ أد ِﺧﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻘﺔ.
ˎ
ˎ

DT 11-18mm
F4.5-5.6
)(SAL1118
DT 18-200mm
F3.5-6.3
)(SAL18200

اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري
اﳌﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز 35
ﻣﻢ*) 1ﻣﻢ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت-
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺪﺳﺔ

زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ*

16.5-27

12-15

104°-76°

0.25

27-300

13-15

76°-8°

0.45

1

أدىن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*
)م(

2

أﻗﴡ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒري
)× »ﻣ ّﺮة«(

أدىن وﻗﻔﺔ f

ﻗﻄﺮ ّ
اﳌﺮﺷﺢ
)ﻣﻢ(

اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﴡ ﻗﻄﺮ ×
ارﺗﻔﺎع( )ﻣﻢ(

اﻟﻜﺘﻠﺔ
)ﺟﻢ(

0.125

f/22-29

77

 80.5×83ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

 360ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

0.27

f/22-40

62

 85.5×73ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

 405ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

* 1ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري وزاوﻳﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﺼﻴﻐﺔ  35ﻣﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ اﳌﺠﻬﺰة مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ .APS-C
* 2اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدىن ﻫﻮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑني ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة واﻟﻬﺪف.
ˎ
ˎ

ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ .ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ) (ADIوذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
ﻳﺘﻐري ﻣﻊ أي ﺗﻐﻴري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ .اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ﻳﻔﱰض أن اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.
ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري أن ّ

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

ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ.
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ.

ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (.ȏ–Ȫ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﻷﺳﻢ
)أﺳﻢ اﳌﻮدﻳﻞ(

ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ /ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑني ) (1و) .(2ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ/ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺑﻴﻨام ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ).(2

ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين .Sony Corporation

أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ واﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ،ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ ،ﺛﻢ ﻓﻚ اﻟﻌﺪﺳﺔ.

 Ȑﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻳُﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻫﺞ وﺿامن أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ﻟﻠﺼﻮر.

ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ
)ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ( .ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪس ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣني
اﻟﻐﻄﺎء ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺼﻮت ﻃﻘﺔ.

ˎ

ˎ

ارﺑﻂ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ .وإﻻ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺛﺮ اﳌﺮﻏﻮب أو ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ
ﰲ اﻟﺼﻮر.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،اﻗﻠِﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻠﻒ.

 ȑاﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم )اﻟﺘﻜﺒري/اﻟﺘﺼﻐري(
أ ِدر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﱃ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب.

 Ȓاﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً.
ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً ،اﺿﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻟﺦ.

ˎ

ˎ

ميﻜﻦ إدارة ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ مبﻘﺪار ﺑﺴﻴﻂ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري دﻗﻴﻖ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ردارة ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻮﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ
اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً ،وﻻ ﺣﺘﻰ إﱃ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ .اﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻟﺦ ،واﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
ﺑﺪﻗﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮدﻳﻞ  ،DT 18-200mm F3.5-6.3ﺗﺪور ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه
ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة  Aاﻟﻌﺎدﻳﺔ.
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）中文（繁

DT 11-18mm F4.5-5.6:
4

在本使用說明書中，可以找到關於使用各鏡頭的資訊。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鏡頭的
。一般注意事項。使用鏡頭前，務必閱讀以上文件
此鏡頭專為A-安裝座設計，可用於Sony D相機（配備APS-C尺寸影像
。感應器的型號）。您不能在35mm規格的相機上使用

2



3

5
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使用注意事項
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搭配有E-安裝座的相機使用本鏡頭時，請加裝另售的安裝座轉接器。請勿
。將鏡頭直接裝上E-安裝座相機，否則相機與鏡頭都可能會受損
。攜帶已安裝鏡頭的相機時，務必平穩握住相機和鏡頭
。請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分

ˎ

ˎ

6

ˎ

8 7

DT 18-200mm F3.5-6.3:

使用閃光燈的注意事項
使用相機的內建閃光燈時，請先移除鏡頭遮光罩，然後再從距離目標
1m的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時，鏡頭可能會阻擋部
。分的閃光燈源，進而導致相片底部出現陰影
內建閃光燈無法與 DT 11-18mm F4.5-5.6 一同使用。請使用另售的
。閃光燈

4

ˎ

2 3

ˎ

周邊暗角
使用鏡頭時，螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低該現象（周
。邊暗角），請縮小1到2個孔徑距離
使用某些鏡頭/濾光鏡組合時，濾光鏡框可能會阻擋入射輻射。在孔
徑放大的情況下拍攝時，便可能大幅降低光線強度。請以不同的孔徑
設定値試拍照片以獲得最佳品質。（僅適用於 DT 11-18mm F4.5）5.6

9
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5

ˎ

ˎ
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9

8 7

Ȏ 各部名稱



1…鏡頭遮光罩標記 2…距離尺標 3…對焦圈 4…變焦圈 5…鏡頭接點
6…安裝指示 7…焦距指示 8…焦距刻度 9…距離分度卡盤

–1

ȏ 安裝/取下鏡頭
）。安裝鏡頭（見圖示 ȏ-ȩ
。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/取下鏡頭蓋時，請使用方法(2

ˎ

對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示（安裝指示），然
。後將鏡頭放進相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊爲止
。安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵
。請勿傾斜安裝鏡頭

1
)(2

)(1

2

ˎ
ˎ

）。取下鏡頭（見圖示 ȏ-Ȫ
按住相機上的鬆開鏡頭鍵，逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然
。後再取下鏡頭

–2

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

將鏡頭遮光罩上的紅線對準鏡頭上的紅色半圓點（鏡頭遮光罩標
記）。以順時針方向轉動遮光罩，直到鏡頭上的紅色半圓點對準遮
。光罩上的紅點並卡入到位為止
正確安裝鏡頭遮光罩。否則，鏡頭遮光罩可能會干擾拍攝效果或可能出現
。在相片中
。存放時，請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上

ˎ



ˎ

ȑ 變焦
。旋轉變焦圈以調至理想的焦距

Ȓ 對焦
使用自動對焦時，相機鏡頭會自動對焦。手動對焦時，請先將您的相機
。設至手動對焦，再透過觀景窗等旋轉調整對焦圈
您可以無限微調對焦圈，以便在不同的操作環境下達到最精準的焦距。手
。動對焦時，儘管可以進行無限微調，請勿直接將對焦圈一次旋轉至最底
。透過觀景窗等查看，並精確設定對焦
若為DT 18-200mm F3.5-6.3的鏡頭型號，其對焦環的旋轉方向與標準
。A-安裝座鏡頭相反

ˎ
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