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Преходник за обектив
Инструкции за експлоатация
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© 2010 Sony Corporation

 За най-новата информация относно съвместимите обективи се
свържете с най-близкия доставчик на Sony или местния
оторизиран сервиз на Sony.



1
6

2

7

3

8
4
10 9

11

5

12

2


2

3

3

 1

2



2

1

4

ВНИМАНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.

За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да възникнат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
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Забележка за потребителите
в държави, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжки
и гаранционни карти.
Преходникът за обектив LA-EA1 е преходник за цифров
фотоапарат Sony със сменяема оптика с E-байонет (наричан подолу “фотоапарат”). Използвайте преходника, когато захващате
α обектив с A-байонет (наричан по-долу “обектив”).

Забележки относно употребата
 Внимавайте да не подложите преходника на механични
сътресения, докато го захващате.
 Избягвайте да сменяте обектива в запрашени или замърсени
места.
 Когато носите фотоапарата с поставен обектив, дръжте
едновременно фотоапарата и обектива.
 Не докосвайте контактите на обектива. Ако те се замърсят,
това може да попречи на изпращането и приемането на
сигнали между обектива и фотоапарата и да причини
неизправност.
 Не докосвайте вътрешността на преходника. Ако тя се
замърси, почистете я внимателно с четка-духалка или с мека
четка. Не я търкайте.
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 Когато захващате обектива за преходника, внимавайте за
следното.
При използване на статив, прикрепете гнездото за захващане
към преходника (приложен в комплекта).
При използване на обективите, посочени по-долу, гнездото
е подложено на натоварване. Използвайте статив и т.н. за
обектива.
70-200mm F2.8G (SAL70200G)
70-400mm F4-5.6G SSM (SAL70400G)
300mm F2.8G (SAL300F28G)
 Когато прикрепвате статив към гнездото за статива,
използвайте статив с дължина на винта 5.5 mm или по-къс.
Ако винтът е по-дълъг от 5.5 mm, той няма да се завие здраво
и може да повреди гнездото.
 Не носете фотоапарата или обектива, когато стативът е
прикрепен към гнездото за статив. Винтът за захващане може
да се развие и фотоапаратът или обективът може да паднат.

Съхранение на преходника за обектив
 Винаги поставяйте капачките на обектива върху преходника.
 За да предотвратите появата на мухъл, не оставяйте
преходника на много влажно място за дълъг период от време.

Кондензация на влага
 Ако внесете преходника директно от студено на топло място,
по него може да се кондензира влага. За да предотвратите
това, първо поставете преходника в найлонов плик или нещо
подобно и тогава го внесете на топло. Когато температурата на
въздуха в плика се изравни с тази в помещението, можете да
извадите преходника.
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Почистване на преходника за обектив
 Не използвайте органични разтворители като разредител за
боя или бензин, за да почистите преходника.

 Идентификация на частите
1...Контакти на обектива*
2...Обозначение за захващане на обектива
3...Освобождаване на обектива
4...Обозначение за захващане на фотоапарата
5... Е-байонет
6...А-байонет
7...Дупка за кукичката за захващане на статив
8...Дупка за винта за захващане
9...Гнездо за статив
10...Кукичка
11...Винт за захващане
12...Дупка за винта на статива
* Не докосвайте контактите на обектива на предните и задните
винтови нарези
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Захващане и сваляне на преходника за
обектив
 За да захванете преходника

1

Свалете обектива, поставен на фотоапарата,
задната капачка на обектива и предната и
задна капачка на преходника.
 Завъртете капачките на преходника обратно на
часовниковата стрелка, за да ги свалите.

2

Поставете обозначението за захващане
на фотоапарата върху преходника на
една линия с бялото обозначение върху
фотоапарата.
Вкарайте преходника във винтовия нарез
на фотоапарата и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато не щракне.
 Не натискайте бутона за освобождаване на обектива,
разположен на фотоапарата, докато захващате преходника,
иначе той няма да се захване правилно.
 Не вкарвайте преходника под ъгъл.

3

Поставете обозначението за захващане
върху тубуса на обектива на една линия
с оранжевото обозначение за захващане
на обектива върху преходника. Вкарайте
обектива в гнездото на преходника и го
завъртете по посока на часовниковата
стрелка, докато не се заключи.
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 Не натискайте бутона за освобождаване на обектива върху
преходника, докато захващате обектива, иначе той няма да
се захване правилно.
 Не вкарвайте обектива под ъгъл.

 За да свалите преходника за обектив

1

Задръжте натиснат бутона за освобождаване
на обектива върху преходника и завъртете
обектива обратно на часовниковата стрелка,
докато спре. Внимателно извадете обектива
от гнездото на преходника.

2

Задръжте натиснат бутона за освобождаване
на обектива върху тялото на фотоапарата
и завъртете преходника обратно на
часовниковата стрелка, докато спре.
Внимателно извадете преходника от
гнездото на фотоапарата.

Захващане и сваляне на гнездото за
статив
 За да захванете гнездото за статив

1
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Поставете кукичката на гнездото в дупката
на преходника, предназначена за кукичката.

2

Завийте винта за захващане на гнездото
на статива.
 Когато използвате преходника с адаптера на статива,
проверявайте от време на време дали винтът за захващане
не се е развил.

За да свалите гнездото за статив
Напълно развийте винта за захващане, като го
завъртите в обратната посока на тази, в която
сте го завили, а след това свалете гнездото за
статив.

Забележки относно снимките
 Не захващайте нищо (дългофокусен конвертор и др.) за
предната или задната страна на преходника.
 Когато снимате с поставен преходник, не можете да използвате
AF (автоматично фокусиране). Снимайте в режим MF (ръчно
фокусиране).
 Когато използвате обектив с превключвател за режима на
фокусиране, задайте го в положение MF (ръчно фокусиране).
 Когато снимате в режим на ръчно фокусиране, гледайте
LCD екрана или визьора, за да фокусирате. В зависимост от
използвания обектив действителното разстояние може леко
да се различава от показанията на скалата за разстояние на
обектива.
 Когато снимате с поставен преходник, минималното фокусно
разстояние може да се увеличи.
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Спецификации
APS-C размер
Размер на екрана
за снимане
Максимален Прибл. ϕ 65 mm
Размери
диаметър
Височина
Прибл. 26.6 mm (без
издадените части)
Прибл. 110 g (със гнездото
Тегло
за статив)
Прибл. 150 g (със гнездото
за статив)
Приложени
елементи

Преходник за обектив (1), Гнездо
за статив (1),
Предна капачка за обектив (1),
Задна капачка за обектив (1),
Комплект печатна документация

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
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BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.

