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Віньєтування

Для від’єднання бленди об’єктива

ˎˎ Під

Утримуйте натиснутою кнопку PUSH (від’єднання
бленди об’єктива) та поверніть бленду об’єктива
у напрямку, протилежному напрямку під час
прикріплення.

час використання об’єктива кути екрану будуть
більш темними, ніж його центр. Для зменшення
цього ефекту (який називається віньєтуванням)
закрийте діафрагму на 1 – 2 поділки.

 Найменування компонентів

 Зумування

1 Бленда об’ектива
2 Кнопка PUSH (від’єднання бленди об’єктива)
3 Кільце фокусування 4 Кільце зумування
5 Кільце ірисової діафрагми 6 Контакти об’єктива*
7 Позначка діафрагми
8 Позначка фокусної відстані 9 Позначка відстані
10 Позначка бленди об’єктива
11 Перемикач IRIS LOCK
12 Перемикач ірисової діафрагми з фіксатором
13 Покажчики вибору напрямку обертання зуму
14 Фіксатор вибору напрямку обертання зуму
15 Кришка об'єктиву 16 Важіль кришки об'єктиву
17 Шкала відстані 18 Шкала фокусної відстані
19 Шкала діафрагми
20 Перемикач компенсації тремтіння
21 Важіль POWER ZOOM
22 Позначка встановлення об’єктива
23 Манжета штатива (зйомна)
24 Перемикач ZOOM 25 Штифт зумування
26 Кронштейн тримача об'єктиву
27 Важіль від’єднання манжети штатива
28 Фіксатор манжети штатива

Використання важеля POWER ZOOM

* Не торкайтесь контактів об’єктива.

П
 рикріплення/від’єднання
об’єктива

a



Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)

1



Зніміть задню кришку об’єктива та
кришку корпусу камери.

2 Сумістіть білу цятку на оправі

об’єктива з білою цяткою на камері
(установлювальною позначкою),
потім вставте об’єктив у кріплення
камери і обертайте його за
годинниковою стрілкою до фіксації.



ˎˎ Не

натискайте кнопку фіксатора об’єктива на
камері під час прикріплення об’єктива.
ˎˎ Не прикріплюйте об’єктив під кутом.



Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)

В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Застережні заходи,
загальні для всіх об’єктивів, наприклад,
примітки щодо використання, наведені в
окремій брошурі «Застережні заходи перед
експлуатацією». Обов’язково прочитайте
обидва документи перед використанням
об’єктива.
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Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.

6

Для отримання докладної інформації про
сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області
або зверніться до дилера Sony, або у місцевий
уповноважений сервісний центр Sony.

Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.

 Використання штатива
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(1)




піддавайте об’єктив впливу сонця або джерела
яскравого світла. Фокусування світла може привести
до пошкодження корпусу камери та об’єктива,
задимлення або викликати пожежу. Якщо все
ж доведеться залишити об’єктив на сонячному
світлі, обов’язково прикріпіть кришки об’єктива.
Якщо бленду об'єктива прикріплено, обов'язково
закрийте кришку об'єктива.
ˎˎ При зйомці проти сонця стежте, щоб сонце
не потрапляло в кут огляду. Інакше сонячне
випромінювання може концентруватися на точці
фокусування всередині камери, що може привести
до задимлення або пожежі. Незначне захоплення
сонячного світла кутом огляду також може привести
до задимлення або пожежі.
ˎˎ Під час перенесення камери з прикріпленим
об’єктивом обов’язково надійно утримуйте камеру
та об’єктив.
ˎˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений
з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок,
він не є захищеним від води. В разі використання
під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив
впливу крапель води.
ˎˎ Штифт зумування можна прикріпити та від'єднати
від кільця зумування.
ˎˎ Будьте обережні, щоб не впустити об’єктив під час
його зберігання та перенесення. Використовуйте
для зйомки міцний штатив.
ˎˎ Підсвітлювач АФ камери може блокуватися
об'єктивом. Рекомендується встановити
підсвітлювач АФ в положення OFF.
ˎˎ Під час відеозапису в залежності від камери або
умов зйомки може бути записано звук роботи
зуму. Використання зовнішнього мікрофона може
допомогти зменшити гучність звуку роботи зуму, що
записується.

Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎ Використання

вбудованого в камеру спалаху з
даним об’єктивом неможливе. Використовуйте
зовнішній спалах (продається окремо).
ˎˎ Під час використання спалаху об’єктив може
частково перекривати світло спалаху, що призведе
до появи тіні у нижній частині знімка.

Встановіть перемикач ZOOM у
положення SERVO.
регулювання фокусної відстані
(положення зумування).

Перемістіть важіль POWER ZOOM у бік T
(Телефото) для збільшення.
Перемістіть важіль POWER ZOOM у бік W
(Широкий кут) для зменшення.

Використання кільця зумування

1

Встановіть перемикач ZOOM у
положення MANUAL.

2 Поверніть кільце зумування для
регулювання фокусної відстані
(положення зумування).

Для зміни напрямку обертання роботи
кільця зумування
(Див. малюнок -a.)
Ви можете змінити напрямок обертання кільця
зумування на збільшення або зменшення.

1

Сумістіть позначку  фіксатора
вибору напрямку обертання зуму з
покажчиком вибору напрямку
обертання зуму () (), обертаючи
кільце зумування у бік W.

2 Здвиньте фіксатор вибору напрямку
обертання зуму у напрямку стрілки.

3 Поверніть кільце зумування у бік T.
ˎˎ Як

тільки значення «110» на шкалі фокусної
відстані досягне позначки фокусної відстані
(), під час спроби повернути кільце зумування
далі прозвучить звук клацання. Перед тим, як
обертати його далі, переконайтесь, що звук
клацання прозвучав.

4 Сумістіть значення «18» на іншій

шкалі фокусної відстані з позначкою
фокусної відстані. ()

ˎˎ Обов'язково

обертайте кільце зумування до

клацання.

5 Здвиньте фіксатор вибору напрямку
обертання зуму назад у його
початкове положення, щоб
зафіксувати його.

 Фокусування

Від’єднання та прикріплення
манжети штатива

Для регулювання фокусної відстані в
режимі AF/MF

Від’єднання манжети штатива
(Див. малюнок .)

Під час використання функції автофокусування
разом з ручним фокусуванням або під час
відеозапису встановіть кільце фокусування в
положення .

1

Для регулювання фокусної відстані в
режимі FULL MF

Якщо штатив не використовується, манжету
штатива можна від’єднати від об’єктива.

2
3

Від’єднайте об’єктив від камери.
ˎˎДив. розділ « Прикріплення/Від’єднання
об’єктива» для отримання детальної
інформації.

Поверніть фіксатор манжети штатива
проти годинникової стрілки, щоб
послабити його .
Натискаючи на важіль від’єднання
манжети штатива , від’єднайте
манжету штатива в напрямку,
вказаному стрілкою .

ˎˎ У

разі від’єднання манжети штатива без зняття
об’єктива з камери манжета штатива може зачепити
корпус камери або аксесуар. Рекомендується зняти
об’єктив з камери перед від’єднанням манжети
штатива.

Прикріплення манжети штатива
Посуньте манжету штатива на опору
об'єктива таким чином, щоб він
клацнув на місці.
Надійно закрутіть фіксатор манжети
штатива по годинниковій стрілці для
встановлення.

1

2

ˎˎПереконайтеся в надійності встановлення
фіксатора манжети штатива. Якщо фіксатор
манжети штатива встановлено ненадійно,
об’єктив може впасти з манжети штатива.

 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
Щоб прикріпити бленду об'єктива, обов'язково
заздалегідь зніміть ковпачок об'єктива.

Сумістіть позначку на бленді об’єктива з
позначкою бленди об’єктива на об’єктиві,
потім вставте бленду об’єктива у кріплення
об’єктива та обертайте її за годинниковою
стрілкою, поки вона не защепиться на місці.
(Див. малюнок -.)

Щоб відкрити або закрити затвор
кришки об'єктиву
Перемістіть важіль кришки об'єктиву в положення
OPEN, щоб відкрити кришку об'єктиву та
перемістіть цей важіль в положення CLOSE, щоб
закрити кришку об'єктиву. (Див. малюнок -.)

Перемикач компенсації тремтіння
ˎˎ ON:

Якщо немає необхідності у використанні
автофокусування, встановіть кільце фокусування
в положення  та відрегулюйте фокусування
вручну.
ˎˎ Дану

шкалу відстані слід використовувати тільки в
якості приблизного орієнтира.

ˎˎ Мінімальні

фокусні відстані відрізняються в режимі
AF/MF і в режимі FULL MF.
У режимі AF/MF: 0,4 м (W) – 0,95 м (T)
У режимі FULL MF: 0,95 м по всій області
ˎˎ При переміщенні кільця фокусування із  режиму
AF/MF в  режиму FULL MF, фокусування буде
відрегульовано для заданої відстані на шкалі
відстані.

 Регулювання експозиції
Перемикач IRIS LOCK
LOCK:

Кільце ірисовою діафрагми можна
заблокувати в положенні «A» на шкалі
діафрагми або повернути його між f/4 та
f/22.
RELEASE: Кільце ірисовою діафрагми можна
повернути між «A» та f/22 на шкалі
діафрагми.
При суміщенні «A» на шкалі діафрагми з
позначкою діафрагми, камера встановлюється в
режим автоматичного регулювання діафрагми, а
експозиція встановлюється камерою. І ви можете
регулювати кількість світла вручну між f/4 і f/22
шляхом обертання кільця ірисової діафрагми.

Регулювання кількості світла вручну
Поверніть кільце ірисової діафрагми у
потрібне положення експозиції (поділку
діафрагми), коли камеру встановлено в
режим M або режим A.

Примітки
Встановіть перемикач ірисової діафрагми з
фіксатором в положення OFF під час відеозапису.
(Див. малюнок -a.)
В разі зміни значення діафрагми під час
відеозапису зі встановленням в положення ON
перемикача ірисової діафрагми з фіксатором, буде
записано звук кільця діафрагми.

Компенсація тремтіння камери.
Відсутність компенсації тремтіння камери.
Рекомендується використовувати штатив під
час зйомки.

ˎˎ OFF:

Технічні характеристики

2 Перемістіть важіль POWER ZOOM для

Під час використання штатива прикріпіть його до
манжети штатива на об’єктиві, а не до гнізда для
штатива на камері.

Примітки щодо використання
ˎˎ Не

1

 Використання функції
компенсації тремтіння

Назва (Назва моделі)
Фокусна відстань (мм)

E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110

35-мм еквівалентна фокусна
відстань*¹ (мм)
Групи елементів об’єктива

27-165

Кут огляду*2

76°-14° 30'

Мінімальна фокусна
відстань*3 (м)
Максимальне збільшення (×)

0,4-0,95

Мінімальна діафрагма

f/22

Діаметр фільтра (мм)

95
110 × 167,5

Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
(без манжети об’єктива)
Функція компенсації
тремтіння

15-18

0,122

1105
Так

*¹ Ця еквівалентна фокусна відстань для 35-мм
формату, відповідає цифровому фотоапарату
зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком
зображення розміру APS-C.
*² Кут огляду являє собою значення для цифрових
фотоапаратів зі змінним об'єктивом, які обладнані
датчиком зображення розміру APS-C.
*³ Мінімальна фокусна відстань — це відстань від
датчика зображення до об’єкта.
ˎˎ В

залежності від механізму об’єктива фокусна
відстань може змінюватися під час будь-якої зміни
відстані з’йомки. Наведені вище значення фокусної
відстані передбачають, що об’єктив сфокусовано на
безмежність.

Комплектність поставки
(Число в дужках означає число деталей.)
Об’єктив (1), задня кришка об’єктива (1),
бленда об’єктива (1), футляр для об’єктива (1),
штифт зумування (1), Ковпачок об'єктива (1),
набір друкованої документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути
змінені без повідомлення.
та

Меры предосторожности при
использовании вспышки
ˎˎ Использование

встроенной в камеру вспышки с
данным объективом невозможно. Используйте
внешнюю вспышку (продается отдельно).
ˎˎ При использовании вспышки объектив может
частично закрывать свет вспышки, что приведет к
появлению тени в нижней части снимка.

Виньетирование
ˎˎ При

использовании объектива углы экрана
будут более темными, чем его центр. Для
уменьшения этого эффекта (который называется
виньетированием) закройте диафрагму на 1 – 2
деления.

 Наименование компонентов
1 Бленда объектива
2 Кнопка PUSH (отсоединение бленды объектива)
3 Кольцо фокусировки 4 Кольцо зуммирования
5 Кольцо ирисовой диафрагмы
6 Контакты объектива* 7 Метка диафрагмы
8 Метка фокусного расстояния
9 Метка расстояния 10 Метка бленды объектива
11 Переключатель IRIS LOCK
12 Переключатель ирисовой диафрагмы с
фиксатором
13 Указатели выбора направления вращения зума
14 Фиксатор выбора направления вращения зума
15 Крышка объектива
16 Рычажок крышки объектива
17 Шкала расстояния
18 Шкала фокусного расстояния
19 Шкала диафрагмы
20 Переключатель компенсации дрожания
21 Рычажок POWER ZOOM
22 Метка установки объектива
23 Манжета штатива (съемная)
24 Переключатель ZOOM 25 Штифт зуммирования
26 Кронштейн держателя объектива
27 Рычаг освобождения манжеты штатива
28 Фиксатор манжеты штатива

 Прикрепление/отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)

1

Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony, или в
местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Примечания по эксплуатации
ˎˎ Не подвергайте объектив воздействию солнечных

лучей или источника яркого света. Фокусировка
света может привести к повреждению корпуса
камеры и объектива, задымлению или вызвать
пожар. Если все же придется оставить объектив на
солнечном свете, обязательно прикрепите крышки
объектива. Если бленда объектива прикреплена,
обязательно закройте крышку объектива.
ˎˎ При съемке против солнца следите, чтобы
солнечные лучи не попадали в угол обзора. В
противном случае солнечное излучение может
концентрироваться на точке фокусировки внутри
камеры, что может привести к задымлению или
пожару. Незначительный захват солнечного
света углом обзора также может привести к
задымлению или пожару.
ˎˎ При переноске камеры с прикрепленным
объективом обязательно надежно удерживайте
камеру и объектив.
ˎˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с
учетом требований защиты от пыли и брызг, он не
является водонепроницаемым. При использовании
во время дождя и т.п., не подвергайте данный
объектив воздействию капель воды.
ˎˎ Штифт зуммирования можно прикрепить и
отсоединить от кольца зуммирования.
ˎˎ Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить
объектив во время его хранения и переноски.
Используйте для съемки прочный штатив.
ˎˎ Подсветка АФ камеры может блокироваться
объективом. Рекомендуется установить подсветку
АФ в положение OFF.
ˎˎ Во время видеозаписи в зависимости от камеры
или условий съемки может быть записан
звук работы зума. Использование внешнего
микрофона может помочь уменьшить громкость
записываемого звука работы зума.

Совместите метку на бленде объектива с
меткой бленды объектива на объективе,
затем вставьте бленду объектива в
крепление объектива и поворачивайте ее
по часовой стрелке до тех пор, пока она не
защелкнется на месте. (См. рисунок -.)

Для открывания или закрывания затвора
крышки объектива
Переместите рычажок крышки объектива в
положение OPEN для открывания крышки
объектива и переместите этот рычажок в
положение CLOSE для закрывания крышки
объектива. (См. рисунок -.)

Для отсоединения бленды объектива
Удерживайте нажатой кнопку PUSH (отсоединение
бленды объектива) и поверните бленду объектива
в направлении, противоположном направлению
во время прикрепления.

 Зуммирование
Использование рычажка POWER ZOOM

1

объектива с белой точкой на камере
(установочной меткой), затем
вставьте объектив в крепление
камеры и поверните его по часовой
стрелке до фиксации.

ˎˎ Не

нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎ Не прикрепляйте объектив под углом.

Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.

 Использование штатива
При использовании штатива прикрепите его к
манжете штатива на объективе, а не к гнезду для
штатива на камере.

Прикрепление и отсоединение
манжеты штатива
Отсоединение манжеты штатива
(См. рисунок .)

Если штатив не используется, манжету штатива
можно отсоединить от объектива.

1

2
3

Отсоедините объектив от камеры.
ˎˎСм. раздел “ Прикрепление/Oтсоединение
объектива” для получения подробной
информации.

Поверните фиксатор манжеты штатива
против часовой стрелки, чтобы
ослабить его .
Нажимая рычаг освобождения
манжеты штатива , отсоедините
манжету штатива в направлении,
указанном стрелкой .

ˎˎ В случае отсоединения манжеты штатива без

снятия объектива с камеры манжета штатива
может задеть корпус камеры или аксессуар.
Рекомендуется снять объектив с камеры перед
отсоединением манжеты штатива.

Прикрепление манжеты штатива
Сдвиньте манжету штатива на опоре
объектива до щелчка.
Плотно затяните фиксатор манжеты
штатива почасовой стрелке для
закрепления.

1

2

ˎˎУбедитесь в надежности закрепления
фиксатора манжеты штатива. Если фиксатор
манжеты штатива не закреплен надежно,
объектив может упасть с манжеты штатива.

Установите переключатель ZOOM в
положение SERVO.

2 Переместите рычажок POWER ZOOM
для регулировки фокусного
расстояния (положения
зуммирования).

Переместите рычажок POWER ZOOM в сторону
T (Телефото) для увеличения.
Переместите рычажок POWER ZOOM в сторону
W (Широкий угол) для уменьшения.

Использование кольца зуммирования

1

Установите переключатель ZOOM в
положение MANUAL.

2 Поверните кольцо зуммирования для
регулировки фокусного расстояния
(положения зуммирования).

Снимите заднюю крышку объектива
и крышку корпуса камеры.

2 Совместите белую точку на оправе

Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку,
Токіо 108-0075, Японія.
Країна-виробник: Китай

Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах
с A-переходником невозможно.

Для уменьшения бликов и обеспечения
максимального качества изображения
рекомендуется использовать бленду объектива.
Для прикрепления бленды объектива
обязательно заранее снимите колпачок
объектива.

* Не прикасайтесь к контактам объектива.

є товарними знаками Sony Corporation.

В данном руководстве поясняется,
как использовать объективы. Меры
предосторожности, общие для всех
объективов, например, примечания
относительно использования, приведены
в отдельной брошюре “Примечания по
использованию”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.

 Прикрепление бленды
объектива

Для изменения направления поворота
работы кольца зуммирования
(См. рисунок -a.)
Вы можете изменить направление вращения
кольца зуммирования на увеличение или
уменьшение.

1

Совместите метку  фиксатора
выбора направления вращения зума
с указателем выбора направления
вращения зума () (), повернув
кольцо зуммирования в сторону W.

2 Сдвиньте фиксатор выбора

направления вращения зума в
направлении стрелки.

3 Поверните кольцо зуммирования в
сторону T.

ˎˎ Как

только значение “110” на шкале фокусного
расстояния достигнет метки фокусного
расстояния (), при попытке повернуть кольцо
зуммирования дальше раздастся звук щелчка.
Перед тем, как поворачивать его дальше,
убедитесь, что звук щелчка раздался.

4 Совместите значение “18” на другой
шкале фокусного расстояния с
меткой фокусного расстояния. ()

ˎˎ Обязательно

поворачивайте кольцо
зуммирования до щелчка.

5 Сдвиньте фиксатор выбора

направления вращения зума обратно
в первоначальное положение для
его фиксации.

 Фокусировка
Для регулировки фокусного расстояния в
режиме AF/MF
При использовании функции автофокусировки
вместе с ручной фокусировкой или при
видеозаписи установите кольцо фокусировки в
положение .

Для регулировки фокусного расстояния в
режиме FULL MF
Если нет необходимости в использовании
автофокусировки, установите кольцо фокусировки
в положение  и отрегулируйте фокусировку
вручную.
ˎˎ Данную

шкалу расстояния следует использовать
только в качестве приблизительного ориентира.

ˎˎ Минимальные

фокусные расстояния отличаются в
режиме AF/MF и в режиме FULL MF.
В режиме AF/MF: 0,4 м (W) – 0,95 м (T)
В режиме FULL MF: 0,95 м по всей области
ˎˎ При перемещении кольца фокусировки из 
режима AF/MF в  режима FULL MF, фокусировка
будет отрегулирована для заданного расстояния на
шкале расстояния.

(Продолжение на обратной стороне.)

方向轉動鏡頭遮光罩。

 變焦

(Начало на лицевой стороне.)

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。

 Регулировка экспозиции
Переключатель IRIS LOCK
LOCK:

Кольцо ирисовой диафрагмы можно
заблокировать в положении “A” на шкале
диафрагмы или повернуть его между f/4
и f/22.
RELEASE: Кольцо ирисовой диафрагмы можно
повернуть между “A” и f/22 на шкале
диафрагмы.
При совмещении “A” на шкале диафрагмы с
меткой диафрагмы, камера устанавливается в
режим автоматической регулировки диафрагмы,
а экспозиция устанавливается камерой. И вы
можете регулировать количество света вручную
между f/4 и f/22 путем вращения кольца
ирисовой диафрагмы.

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。

使用須知




Поверните кольцо ирисовой диафрагмы в
нужное положение экспозиции (деление
диафрагмы), когда камера установлена в
режим M или режим A.



Примечания



Установите переключатель ирисовой диафрагмы
с фиксатором в положение OFF во время
видеосъемки. (См. рисунок -a.)
При изменении значения диафрагмы во
время видеосъемки с установкой в положение
ON переключателя ирисовой диафрагмы
с фиксатором, будет записан звук кольца
диафрагмы.













Переключатель компенсации дрожания



Фокусное расстояние (мм)

E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110

此鏡頭無法搭配內建相機閃光燈使用。請使用外接式閃光
燈（另售）。
使用閃光燈時，鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源，進而導致
相片底部出現陰影。

周邊暗角

ˎˎ ON:

Технические характеристики

使用鏡頭時，螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。若要降
低該現象（周邊暗角），請將光圈縮小 1 到 2 級。

 零件識別
1 鏡頭遮光罩 2 PUSH（鏡頭遮光罩釋放）按鈕
3 對焦環 4 變焦環 5 光圈環 6 鏡頭接點*
7 光圈指示 8 焦距指示 9 距離指示
10 鏡頭遮光罩指示 11 IRIS LOCK 開關
12 光圈按壓式開關 13 變焦旋轉方向選擇指示
14 變焦旋轉方向選擇鎖定開關 15 鏡頭蓋
16 鏡頭蓋固定桿 17 距離刻度 18 焦距刻度
19 光圈刻度 20 防震開關 21 POWER ZOOM 桿
22 鏡頭安裝指示 23 三腳架接環（可拆卸）
24 ZOOM 開關 25 變焦插銷
26 鏡頭支援托架 27 三腳架接環釋放桿
28 三腳架接環固定旋鈕

35-мм эквивалентное
фокусное расстояние*¹ (мм)
Группы элементов объектива

27-165

Угол обзора*2

76°-14° 30'

Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное увеличение
(×)
Минимальная диафрагма

0,4-0,95

Диаметр фильтра (мм)

95
110 × 167,5

安裝鏡頭
（參見圖 –。）

1105

1
2

Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
(без манжеты штатива)
Функция компенсации
дрожания

15-18

0,122
f/22

* 請勿觸碰鏡頭接點。

 安裝/取下鏡頭

Да

取下鏡頭後蓋以及相機的機身蓋。
將鏡身上的白點對齊相機機身上的白點
（安裝指示），然後將鏡頭裝入相機安裝
座，以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。


*¹ Это эквивалентное фокусное расстояние для
35-мм формата на основе цифрового
фотоаппарата со сменным объективом,
оснащенного датчиком изображения размера
APS-C.
*² Угол обзора представляет собой значение для
цифровых фотоаппаратов со сменным объективом,
оснащенных датчиком изображения размера
APS-C.
*³ Минимальное фокусное расстояние — это
расстояние от датчика изображения до объекта.
ˎˎ В

зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом
изменении расстояния съемки. Приведенные выше
значения фокусного расстояния предполагают, что
объектив сфокусирован на бесконечность.

Комплектность поставки
(Число в скобках означает число деталей.)
Объектив (1), задняя крышка объектива (1),
бленда объектива (1), чехол для объектива (из
полиуретана, сделанный в Китае, EAC) (1),
штифт зуммирования (1), Колпачок объектива (1),
набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
и
являются товарными знаками Sony
Corporation.

1
2



安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭
（參見圖 –。）
按住相機上的鏡頭釋放鍵，以逆時針方向旋轉鏡頭直
至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

使用變焦環

1
2

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。

將 ZOOM 開關切換至 MANUAL。
旋轉變焦環以調整焦距（變焦位置）。

1
2
3

一旦焦距刻度上的數值“110”到達焦距指示 ()，
嘗試繼續旋轉變焦環會發出卡入定位聲。在繼續旋轉
前，請確定有聽見卡入定位聲。



4

將其他焦距刻度上的數值“18”對齊焦距
指示。()
請將變焦環旋轉至卡入定位為止。



5

將變焦旋轉選擇開關滑動回原本位置，將
其鎖定。

同時使用自動對焦功能與手動對焦，或於錄影時，請將
對焦環設為位置 。

在 FULL MF 模式中調整對焦

如果不想使用自動對焦，請將對焦環設為位置  並手
動調整對焦。


距離刻度僅供參考。



AF/MF 模式和 FULL MF 模式中的最小對焦並不相同。
在 AF/MF 模式中：0.4 m（W）– 0.95 m（T）
在 FULL MF 模式中：所有區域都是 0.95 m
將對焦環從 AF/MF 模式  移至 FULL MF 模式 
時，對焦會調整至距離刻度所示的距離。



 調整曝光
IRIS LOCK 開關
LOCK:

您可將光圈環固定在光圈刻度上的 “A”，
或在 f/4 和 f/22 之間轉動。
RELEASE: 您可在光圈刻度上的 “A” 和 f/22 之間轉
動光圈環。
將光圈刻度上的 “A” 對齊光圈指示時，相機會設為
自動光圈模式，且曝光會由相機設定。接著您可旋轉光
圈環，在 f/4 與 f/22 之間手動調整入光量。

手動調整入光量
當相機設為 M 模式或 A 模式時，將光圈環旋轉至
所需的曝光量（光圈值）。
錄影時，請將光圈按壓式開關設為 OFF。（參見圖
-a。）
當光圈按壓式開關設為 ON 時，如果在錄影期間變更光
圈值，則會錄下光圈環的聲音。

 使用防震功能
防震開關


1

2

順時針確實旋轉三腳架接環固定旋鈕，將其固
定。


確定三腳架接環固定旋鈕已確實固定。如果三腳架
接環固定旋鈕沒有確實固定，鏡頭可能從三腳架接
環掉落。

 安裝鏡頭遮光罩
建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象，以確保影像
最佳品質。
若要安裝鏡頭遮光罩，請務必事先拆下鏡頭蓋。
將鏡頭遮光罩上的記號對齊鏡頭上的鏡頭遮光罩指
示，然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝座，以順時針方向
旋轉直至其卡至定位為止。 （參見圖 -。）

開啟或關閉鏡頭蓋的快門
將鏡頭蓋固定桿移至 OPEN 可開啟鏡頭蓋，將固定桿
移至 CLOSE 可關閉鏡頭蓋。（參見圖 -。）

取下鏡頭遮光罩
按住 PUSH（鏡頭遮光罩釋放）按鈕，並朝安裝的相反
方向轉動鏡頭遮光罩。





본 기기에는 내장 카메라 플래시를 사용할 수 없습니다. 외장
플래시(별매)를 사용하십시오.
플래시를 사용할 때에는 렌즈가 플래시의 빛을 부분적으로
차단하여 사진 아래쪽에 음영이 나타날 수 있습니다.

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.

1 렌즈 후드 2 PUSH(렌즈 후드 제거) 버튼
3 초점 링 4 줌 링 5 아이리스 링 6 렌즈 접점*
7 조리개 인덱스 8 초점 거리 인덱스 9 거리 인덱스
10 렌즈 후드 인덱스 11 IRIS LOCK 스위치
12 아이리스 클릭 스위치 13 줌 회전 방향 선택 지표
14 줌 회전 방향 선택 잠금 스위치 15 렌즈 커버
16 렌즈 커버 레버 17 거리 스케일
18 초점 거리 눈금 19 조리개 스케일
20 흔들림 보정 스위치 21 POWER ZOOM 레버
22 렌즈 장착 인덱스 23 삼각대 칼라(분리식)
24 ZOOM 스위치 25 줌 핀
26 렌즈 지지대 브래킷
27 삼각대 칼라 해제 레버 28 삼각대 칼라 잠금 노브
* 렌즈의 접점을 만지지 마십시오.

 렌즈 부착/제거하기
렌즈를 부착하려면
(그림 - 참조.)

名稱（型號）

最小對焦* （m）

0.4-0.95

最大放大倍數（×）

0.122

最小光圈

f/22

濾光鏡直徑（mm）

95
110 × 167.5

3

尺寸（最大直徑 × 高度）
（約 mm）
質量（約 g）
（不包括三腳架接環）
防震功能

1105
支援



為 Sony Corporation 的商標。

生產國別：中國

렌즈 후드를 제거하려면
PUSH(렌즈 후드 제거) 버튼을 누른 상태로 해서 부착 시의
반대 방향으로 렌즈 후드를 돌립니다.

줌
POWER ZOOM 레버 사용하기

1
2

ZOOM 스위치를 SERVO로 설정합니다.
POWER ZOOM 레버를 움직여서 초점 거리(줌
위치)를 조정합니다.
POWER ZOOM 레버를 T(망원)로 움직여서
확대합니다.
POWER ZOOM 레버를 W(와이드)로 움직여서
축소합니다.

줌 링 사용하기

1
2

ZOOM 스위치를 MANUAL로 설정합니다.
줌 링을 돌려서 초점 거리(줌 위치)를
조정합니다.

줌 링 조작의 회전 방향을 변경하려면
(그림 -a 참조.)
확대 또는 축소하기 위해서 줌 링의 회전 방향을 변경할 수
있습니다.

1
2
3

줌 링을 W로 돌려서 줌 회전 방향 선택 잠금
스위치의  마크를 줌 회전 방향 선택 지표()
()와 맞추어 주십시오.
화살표 방향으로 줌 회전 방향 선택 잠금
스위치를 슬라이드시킵니다.
줌 링을 T로 돌려 주십시오.


4
5

초점 거리 눈금의 값 "110" 이 초점 거리 인덱스()에
도달한 경우, 줌 링을 더 돌리려고 하면 딸깍하는 소리가
들리게 됩니다. 더 돌리기 전에 딸깍하는 소리가 나는지
확인하십시오.

다른 초점 거리 눈금의 값 "18"을 초점 거리
인덱스와 맞춥니다. ()


줌 링은 반드시 딸깍하는 소리가 날 때까지 돌려 주십시오.

줌 회전 선택 스위치를 원래 위치로
슬라이드시켜서 잠가 주십시오.

AF/MF 모드에서 초점을 조정하려면
수동 초점과 함께 자동초점 기능을 사용하는 경우나 동영상을
촬영하는 경우에는 초점 링을 위치 로 설정해 주십시오.

FULL MF 모드에서 초점을 조정하려면

자동초점을 사용하지 않는 경우에는 초점 링을 위치 로
설정하고 초점을 수동으로 조정하십시오.


거리 스케일은 대략적인 기준으로만 사용해야 합니다.



AF/MF 모드와 FULL MF 모드에서 최소 초점은 다릅니다.
AF/MF 모드에서: 0.4 m (W) - 0.95 m (T)
FULL MF 모드에서: 모든 영역에서 0.95 m
초점 링을 AF/MF 모드  에서 FULL MF 모드  로
이동시키는 경우 초점이 거리 스케일에 표시된 거리로
조정됩니다.

 노출 조정하기

삼각대 칼라 제거 및 부착
삼각대 칼라 제거하기
(그림 참조.)
삼각대 칼라는 삼각대를 사용하지 않을 때에 렌즈로부터
떼어낼 수 있습니다.

카메라로부터 렌즈를 제거합니다.


2



자세한 내용은 " 렌즈 부착/제거하기"를 참조하십시오.

삼각대 칼라 잠금 노브를 반시계 방향으로
돌려서 풉니다①.
삼각대 칼라 해제 레버②를 누른 상태로 화살표
방향③으로 삼각대 칼라를 제거합니다.

카메라로부터 렌즈를 제거하지 않고 삼각대 칼라를 제거하면,
삼각대 칼라가 카메라 본체 또는 액세서리에 부딪힐 수
있습니다. 삼각대 칼라를 제거하기 전에 카메라로부터 렌즈를
제거할 것을 권장합니다.

삼각대 칼라 부착하기

1
2

삼각대 칼라가 딸깍하고 걸릴 때까지 렌즈의
마운트쪽으로 슬라이드시켜 주십시오.
삼각대 칼라 잠금 노브를 시계 방향으로 단단히
돌려서 설치합니다.


삼각대 칼라 잠금 노브가 단단히 설치된 것을 확인해
주십시오. 삼각대 칼라 잠금 노브가 단단하게 설치되지
않으면 삼각대 칼라에서 렌즈가 떨어져 나갈 수 있습니다.

 렌즈 후드 부착하기
플래어 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면 렌즈

SELP18110G

 اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ زر18-110
  ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻋﻼﻣﺔ1
35mm
초점 거리*
(mm)
27-165
() (등가
) اﻟﺰوم
اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ
ﻣﺆﺷﺮ اﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم ﻣﻊ
렌즈 군-매
15-18
.W ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﺮ
뷰 앵글*
76°-14° 30'
.(اﻟﺴﻬﻢm)
اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم ﺑﺎﺗﺠﺎه
 اﺳﺤﺐ زر ﻗﻔﻞ2
최소 초점*
0.4-0.95
최대 확대 (×)
0.122
.T  ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ3

اﺗﺠﺎه
초점
거리اﺧﺘﻴﺎر
(mm)ﻗﻔﻞ

1

2

3

최소 구경
 اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮf/22
"110"  ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ
필터 지름 (mm)
95
ﺗﺆدي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم أﻛﺜﺮ إﻟﻰ إﺻﺪار
،() اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري
외형치수(최대 지름 × 높이)
110 × 167.5
.أﻛﺜﺮ
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﻘﺔ
ﺻﻮت
ﺳﻤﺎع
ﻣﻦ
 ﺗﺄﻛﺪ.ﺻﻮت ﻃﻘﺔ
(약 mm)
중량
(약
g)
1,105
" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري18" ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻗﻴﻤﺔ
(삼각대 칼라 제외)
() . اﻟﺒﺆري있음
اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ
흔들림 보정 기능

LOCK:

조리개 스케일의 ＂A＂에 아이리스 링을
록하거나, f/4과 f/22 사이로 돌릴 수
있습니다.
조리개 스케일의 ＂A＂와 f/22 사이로
아이리스 링을 돌릴 수 있습니다.

RELEASE:

카메라가 M 모드 또는 A 모드로 설정된 경우에는
아이리스 링을 원하는 노출(f-스톱)로 돌립니다.

참고
동영상을 촬영할 때에는 아이리스 클릭 스위치를
OFF로 설정해 주십시오. (그림 -a 참조.)
아이리스 클릭 스위치를 ON으로 설정한 상태로 동영상
촬영 중에 조리개 값을 변경하는 경우, 조리개 링의 소리가
녹음됩니다.

 흔들림 보정 기능 이용하기
흔들림 보정 스위치
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*1 이것은 APS-C 크기 이미지 센서가 탑재된 렌즈 교환 가능
اﺳﺤﺐ زر اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻷﺻﻠﻲ
디지털 카메라에 장착한 경우의 35mm형에서의 등가 초점
.ﻟﻘﻔﻠﻪ
길이입니다.
*2 보기 각도는 APS-C 사이즈 이미지 센서가 장착된 렌즈 교환
가능 디지털 카메라에 대한 값입니다.

*3 최소 초점은 이미지 센서로부터 피사체까지의 거리입니다.

5

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري



AF/MF ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ

렌즈 메커니즘에 따라 촬영 거리가 바뀌면 초점 길이도 바뀔 수
있습니다.
위의 초점
렌즈 초점을
무한대로
اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي أو
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ길이는
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
وﻇﻴﻔﺔ맞추었을
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
때를 가정한 것입니다.
.  اﺿﺒﻂ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ،ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻓﻼم

동봉품
(괄호내의 숫자는 갯수를 나타냅니다.)
렌즈 (1),
(1), 렌즈
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ뒷쪽
ﺣﻠﻘﺔ렌즈
اﺿﺒﻂ캡،اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺆري후드
(اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ1),
إذا ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
렌즈 케이스 (1),
핀(1),
렌즈ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
캡 (1),
.ﻳﺪوﻳﺎ줌اﻟﺒﺆري
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
 وﻗﻢ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ
도큐먼트 세트

FULL MF ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
.ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻓﻘﻂ



디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

.FULL및MF اﻟﻮﺿﻊ은وﻓﻲ
AF/MF اﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻷدﻧﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
Sony Corporation의 상표입니다.
(T)  ﻣﺘﺮ0.95 – (W)  ﻣﺘﺮ0.4 :AF/MF ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
 ﻣﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ0.95 :FULL MF ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
 إﻟﻰ وﺿﻊ AF/MF ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻦ وﺿﻊ
 ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ، FULL MF
.ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ





ON: 카메라 흔들림을 보정합니다.
OFF: 카메라 흔들림을 보정하지 않습니다. 촬영중에 삼각대를
사용할 것을 권장합니다.

주요 제원
이름(모델명)
초점 거리 (mm)

35mm 등가 초점 거리*1 (mm)
렌즈 군-매
뷰 앵글*2
최소 초점*3 (m)
최대 확대 (×)
최소 구경
필터 지름 (mm)
외형치수(최대 지름 × 높이)
(약 mm)
중량 (약 g)
(삼각대 칼라 제외)
흔들림 보정 기능

E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
27-165
15-18
76°-14° 30'
0.4-0.95
0.122
f/22
95
110 × 167.5
1,105
있음

إذا ﻓﺼﻠﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺪون ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻓﻘﺪ
 ﻧﻮﺻﻴﻚ.ﺗﺼﻄﺪم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ
.ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ



ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ
 اﺳﺤﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ1

.إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻃﻘﺔ
 ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه2
.ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ

.ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺈﺣﻜﺎم
ﻋﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﻳﺆدي
.إﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ



 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻠﻤﻌﺎن وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة
.اﻟﻘﺼﻮى
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﻊ
.اﻟﻮﻫﺞ اﻟﻀﻮﺋﻲ

ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء
اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺘﺄﻣﻦ ﻓﻲ
(.-  )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ.ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮت ﻃﻘﺔ

ﻟﻔﺘﺢ أو إﻏﻼق ﻏﺎﻟﻖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ

 وﻗﻢ، ﻟﻔﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔOPEN ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻘﺒﺾ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ إﻟﻰ
 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ. ﻹﻏﻼق ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔCLOSE ﺑﺘﺤﺮﻳﻜﻪ إﻟﻰ
(.-

ﻟﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ

IRIS LOCK ﻣﻔﺘﺎح

POWER ZOOM اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﺾ
.SERVO  ﻋﻠﻰZOOM  اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح1
 ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆريPOWER ZOOM  ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻘﺒﺾ2

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ. ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻓﻼمOFF اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
(-a اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ
. ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ،ON اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ

 اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز

زر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز

. ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا:ON
 ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ. ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا:OFF
.ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﻧﻌﻢ

 ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﻌﻜﺲ2
. اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹرﺧﺎﺋﻪ
 ﻣﻊ  اﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ3
. اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ذراع ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ

 اﻟﺰوم

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ )ﺣﺠﻢ
.A  أو وﺿﻊM ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
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 ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ

،" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔA" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎذاة
ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ
 ﻋﻦf/22  وf/4  ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﻴﻦ.ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
.ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ

E PZ 18-110mm F4 G
OSS
SELP18110G
110-18
165-27
18-15
14° 30'-76°
0.95-0.4
0.122
f/22
95
167.5 × 110

.ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ« ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ/ ﺗﺮﻛﻴﺐ» راﺟﻊ

 )ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ( ﻟﻸﺳﻔﻞ ﻣﻄﻮﻻ وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻏﻄﺎءPUSH اﺿﻐﻂ زر
.اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻻﺗﺠﺎه ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ

" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰA"  ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻗﻔﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ:LOCK
.f/22  وf/4 ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺘﺤﺔ أو ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎسf/22 " وA"  ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ:RELEASE
.اﻟﻔﺘﺤﺔ

IRIS LOCK 스위치

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

(.-a اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ
E PZ 18-110mm

이름(모델명)
F4اﺗﺠﺎه
G OSS
.اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ أو
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻳﺪوﻳﺎ

 초점



사용할 것을 권장합니다.

.( ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰوم2
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم
주요 제원

.اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻃﻘﺔ

수동으로 빛의 양 조정

3

和

렌즈 커버를 열려면 OPEN으로 렌즈 커버 레버를 이동시키고,
렌즈 커버를 닫으려면 CLOSE로 레버를 이동시키십시오.
(그림 - 참조.)

카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로 렌즈가 멈출 때까지
반시계 방향으로 렌즈를 돌린 후 렌즈를 제거합니다.

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。

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

렌즈 커버의 셔터를 열거나 닫으려면

조리개 스케일의 ＂A＂를 조리개 인덱스에 맞추는 경우,
카메라가 자동 아이리스 모드로 설정되고 카메라에 의해서
노출이 설정됩니다. 그리고 아이리스 링을 돌려서 f/4와 f/22
사이로 빛의 양을 수동으로 조정할 수 있습니다.

1

所含物品
（括弧中的數字表示件數。）
鏡頭（1）、鏡頭後蓋（1）、鏡頭遮光罩（1）、
鏡頭袋（1）、變焦插銷 (1)、 鏡頭蓋 (1) 、
成套印刷文件

렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지
마십시오.
렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하려면
(그림 - 참조.)

*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 視角是配備 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。


뒷쪽 렌즈 캡과 카메라 본체 캡을 떼어냅니다.
렌즈 배럴의 백색 도트를 카메라의 백색 도트(
마운팅 인덱스)에 맞춘 다음, 렌즈를 카메라
마운트에 끼워 넣고 찰칵 소리가 날 때까지 시계
방향으로 돌립니다.


15-18

將三腳架接環滑至鏡頭安裝座，直到卡入
定位。

플래시 사용상의 주의

規格

76°-14° 30'

1



ON: 相機防震開啟。
OFF: 相機防震關閉。拍攝時建議使用三腳架。

視角*2

安裝三腳架接環



1
2

鏡頭組元件

如果沒有從相機取下鏡頭就取下三腳架接環，三腳架接環
可能會撞到相機本體或配件。建議您先從相機拆下鏡頭，
再取下三腳架接環。



備註

不使用三腳架時，可從鏡頭取下三腳架接環。





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. 렌즈 후드가 부착된 경우,
반드시 렌즈 커버를 닫아 주십시오.
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.
렌즈를 부착한 상태로 카메라를 운반하는 경우에는 카메라와
렌즈를 모두 잘 잡아 주십시오.
본 렌즈는 방진 및 방적 설계되어 있지만, 방수는 되지 않습니다.
비가 내리는 가운데에 사용하는 경우 등에는 렌즈에 물방울이
묻지 않도록 하십시오.
줌 핀은 줌 링에 부착하거나 줌 링으로부터 분리할 수 있습니다.
렌즈를 보관 및 운반할 때에는 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
촬영에는 튼튼한 삼각대를 사용하십시오.
렌즈가 카메라의 AF 일루미네이터를 막을 수 있습니다. AF
일루미네이터를 OFF로 설정할 것을 권장합니다.
동영상을 촬영하는 경우, 카메라 또는 촬영 상태에 따라서는
줌 조작음이 녹음될 수 있습니다. 외부 마이크를 사용하면 줌
조작음이 녹음되는 것을 줄이는 데에 도움이 될 수 있습니다.

 부품 확인하기

27-165

3





35mm 等效焦距*1 (mm)

逆時針旋轉三腳架接環固定旋鈕，將其鬆
開 ①。
按壓三腳架接環釋放桿 ② 的同時，依箭頭
方向 ③ 取下三腳架接環。

호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹
사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된
Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.

在 AF/MF 模式中調整對焦

焦距 (mm)

2

플래어 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면
렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다. (그림 -
참조.)



 對焦

取下三腳架接環
（參見圖 。）

如需詳細資訊，請參閱 “ 安裝/取下鏡頭”。

이 렌즈는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트 카메라용으로
설계되었습니다. A 마운트 카메라에서는 사용할 수 없습니다.



將變焦環旋轉至 W 側，對齊變焦旋轉方向
選擇鎖定開關的記號  與變焦旋轉方向選
擇指示 () ()。
朝箭頭方向滑動變焦旋轉方向選擇鎖定開
關。
將變焦環旋轉至 T 側。

取下及安裝三腳架接環



플래어 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면 렌즈
후드를 사용하는 것이 좋습니다.
렌즈 후드를 부착하려면, 반드시 사전에 렌즈 캡을 제거해
주십시오.

您可變更變焦環的旋轉方向以進行放大或縮小。

E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110

從相機拆下鏡頭。

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.

사용상의 주의

變更變焦環操作的旋轉方向
（參見圖 -a。）



 使用三腳架

將 ZOOM 開關切換至 SERVO。
移動 POWER ZOOM 桿以調整焦距（變焦
位置）。
將 POWER ZOOM 桿移到 T（增距）側可放大。
將 POWER ZOOM 桿移到 W（廣角）側可縮小。

使用閃光燈的注意事項

 Использование функции
компенсации дрожания
Компенсация дрожания камеры.
ˎˎ OFF: Отсутствие компенсации дрожания камеры.
Рекомендуется использовать штатив во время
съемки.

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。如果已安裝鏡頭遮光罩，請務必關上鏡頭蓋。
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。
搬移已安裝鏡頭的相機時，請務必確實握住相機和鏡頭。
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。
可於變焦環上安裝及取下變焦插銷。
存放及攜帶鏡頭時，請小心避免鏡頭掉落。請使用穩固的
三腳架進行拍攝。
相機的 AF 照明器可能被鏡頭卡住。建議您將 AF 照明器
設為 OFF。
錄製影片時，可能根據相機或拍攝條件而錄下變焦操作
聲。使用外接式麥克風有助於降低錄下的變焦操作聲。

 렌즈 후드 부착하기

使用 POWER ZOOM 桿

本鏡頭專為 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。

Регулировка количества света вручную

Название (Название модели)

않으면 삼각대 칼라에서 렌즈가 떨어져 나갈 수 있습니다.




اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
(اﻻﺳﻢ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ
(اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻢ
( )ﻣﻢ1* ﻣﻢ35 اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ-ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
2*زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ
( )ﻣﺘﺮ3*اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ
(×) أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ
(ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ
(اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع
(ً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،)ﻣﻢ
(ً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام
()ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز

 ﻣﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ35  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز1*
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ
.APS-C
 ﻗﻴﻤﺔ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة2*
.APS-C ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ
 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة3*
.واﻟﻬﺪف
 ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ،وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ
 اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ.اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
.اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ



اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
(.)اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ
،(1)  ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ،(1)  ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ،(1) اﻟﻌﺪﺳﺔ
 ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ،(1)  واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ،(1)  دﺑﻮس اﻟﺰوم،(1) ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
.اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر
.Sony Corporation ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ

و

.()ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰوم

. )اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ( ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮT  ﻧﺤﻮPOWER ZOOM ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻘﺒﺾ
. )اﻟﺘﺒﻌﻴﺪ( ﻟﻠﺘﺼﻐﻴﺮW  ﻧﺤﻮPOWER ZOOM ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻘﺒﺾ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم
.MANUAL  ﻋﻠﻰZOOM  اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح1
.( ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰوم2
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم
(.-a )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
.ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ أو اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ

 اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ زر ﻗﻔﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه  ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻋﻼﻣﺔ1
() () ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم
.W ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
. اﺳﺤﺐ زر ﻗﻔﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ2
.T  ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ3

" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ110" ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ
 ﺗﺆدي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم أﻛﺜﺮ إﻟﻰ إﺻﺪار،() اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري
. ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺻﻮت اﻟﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ.ﺻﻮت ﻃﻘﺔ



" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري18"  ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻗﻴﻤﺔ4
() .اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري
.اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻃﻘﺔ



 اﺳﺤﺐ زر اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻷﺻﻠﻲ5
.ﻟﻘﻔﻠﻪ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري

AF/MF ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي أو
.  اﺿﺒﻂ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ،ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻓﻼم

FULL MF ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ

 اﺿﺒﻂ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ،إذا ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
. وﻗﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ
.ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻓﻘﻂ

.FULL MF  وﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊAF/MF اﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻷدﻧﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
(T)  ﻣﺘﺮ0.95 – (W)  ﻣﺘﺮ0.4 :AF/MF ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
 ﻣﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ0.95 :FULL MF ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
 إﻟﻰ وﺿﻊ AF/MF ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻦ وﺿﻊ
 ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ، FULL MF
.ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ






 ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ

IRIS LOCK ﻣﻔﺘﺎح

" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰA"  ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻗﻔﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ:LOCK
.f/22  وf/4 ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺘﺤﺔ أو ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎسf/22 " وA"  ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ:RELEASE
.اﻟﻔﺘﺤﺔ

،" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔA" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎذاة
ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ
 ﻋﻦf/22  وf/4  ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﻴﻦ.ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
.ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ

ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻳﺪوﻳﺎ

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ )ﺣﺠﻢ
.A  أو وﺿﻊM ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ. ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻓﻼمOFF اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ

 ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ.ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ
.اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ
.E  ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪةSony α ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮا
.A ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة
 ﻓﻲSony ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ
Sony  أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲSony  أو اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ،ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ
.ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
.ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻟﻤﺼﺪر إﺿﺎءة ﺳﺎﻃﻊ
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ
.أو ﺻﺪور دﺧﺎن أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻏﻄﻴﺔ،إذا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ
 اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﺎص.اﻟﻌﺪﺳﺔ
.ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻮﻫﺞ اﻟﻀﻮﺋﻲ
 ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺧﺎرج زاوﻳﺔ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻤﺲ أﻣﺎﻣﻚ
.ًاﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻠﻴﺎ
وإﻻ 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
 ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا،ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ
 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ،ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎء
، اﻟﺦ، ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ.اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ
.ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﻟﻤﺎء
.ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﺑﻮس اﻟﺰوم ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم وﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ
 اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ.ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺣﻤﻠﻬﺎ
.اﻷرﺟﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
 ﻧﻮﺻﻴﻚ.ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺤﺠﺐ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
.OFF ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺰوم ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻓﻼم وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺻﻮت.أو ﻇﺮوف اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
.ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺰوم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
















ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش

 ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل.ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
.(ﻓﻼش ﺧﺎرﺟﻲ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ً
 ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺟﺰﺋﻴﺎ،ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش
.إﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة





ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ

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



 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء

( )ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔPUSH  زر2  ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ1
 ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ5  ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم4  ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري3
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري8  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ7 * وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ6
IRIS LOCK  ﻣﻔﺘﺎح11  ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ10  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ9
 ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم13  ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ12
 ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ15  زر ﻗﻔﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺠﺎه ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺰوم14
 ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ17  ﻣﻘﺒﺾ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ16
 ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺘﺤﺔ19  ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري18
POWER ZOOM  ﻣﻘﺒﺾ21  زر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز20
( ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ23  ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ22
 رﻛﻴﺰة إﺳﻨﺎد اﻟﻌﺪﺳﺔ26  دﺑﻮس اﻟﺰوم25 ZOOM  ﻣﻔﺘﺎح24
 ذراع ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ27
 ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ28
.* ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ/ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ
(.– )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
. اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا1
 ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ2
،(ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه
.ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ

.ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ
.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ




ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ
(.– )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
 ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ،أﺛﻨﺎء ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
 وﻣﻦ ﺛﻢ اﻓﺼﻞ،ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ
.اﻟﻌﺪﺳﺔ

 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ

 ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ،ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ
. وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا،اﻷرﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ

ﻓﺼﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ

ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ
(. )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ

ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل
.ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ

. اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا1

.ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ« ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ/ ﺗﺮﻛﻴﺐ» راﺟﻊ



 ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﻌﻜﺲ2
. اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹرﺧﺎﺋﻪ
 ﻣﻊ  اﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ3

