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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. 

Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей 
объективов.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может 
использоваться в камерах Sony-α.

Этот объектив разработан совместно компанией Carl Zeiss и Sony 
Corporation и предназначен для фотоаппаратов Sony с A-креплением. 
Объектив произведен в соответствии со строгими стандартами и 
системой обеспечения качества Carl Zeiss.

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.

	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.

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.

 При использовании встроенной вспышки в широкоугольном положении, 
углы экрана могут быть затемнены. Проверьте фокусное расстояние по 
параметрам встроенной вспышки фотоаппарата (только Vario-Sonnar T  
16-35mm F2.8 ZA SSM II).

Виньетирование
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его 
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием), 
закройте диафрагму на несколько делений.

 Названия деталей
1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки  
3···Индекс расстояний 4···Кольцо зуммирования  
5···Шкала фокусного расстояния 6...Указатель фокусного расстояния 
7···Контакты объектива 8···Показатель подсоединения объектива 
9···Шкала расстояний 10···Кнопка блокировки фокусировки 
11···Переключатель режима фокусировки

 Подсоединение и отсоединение объектива

Подсоединение объектива (см. рис. –.)

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

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.
 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.

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

Выровняйте	красную	линию	на	бленде	объектива	с	красной	
точкой	на	объективе	(указателем	бленды	объектива).	
Поворачивайте	бленду	по	часовой	стрелке,	пока	красная	точка	на	
объективе	не	совместится	с	красной	точкой	на	бленде	и	бленда	
не	защелкнется.
 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

Переключение между AF (автофокусировка)/MF 
(ручная фокусировка)
Режим фокусировки (между AF и MF) можно переключать на 
объективе.
При съемке с автофокусировкой в режим AF необходимо переключить 
и камеру, и объектив. При съемке с ручной фокусировкой в режим MF 
необходимо переключить камеру или объектив или оба эти элемента.

Настройка режима фокусировки на объективе (см. рис. 
–.)

Установите	переключатель	режима	фокусировки	в	необходимый	
режим,	AF	или	MF.
 В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки, глядя через 

видоискатель, и т.п. (см. рис. –).

Использование камеры с кнопкой управления AF/MF 
 Если и для камеры, и для объектива установлен режим AF, чтобы 

переключить режим AF в MF, нажмите кнопку управления AF/MF.
 Если для камеры установлен режим MF, а для объектива - режим AF, чтобы 

переключить режим MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.

Непосредственная ручная фокусировка (DMF)
Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить правильную 
фокусировку DMF при установленном режиме AF-A (автоматическая 
автофокусировка) или AF-S (покадровая автофокусировка).
 Функция DMF недоступна в следующих случаях:

– если изображение находится не в фокусе;
– если выбран режим AF-C (непрерывная автофокусировка);
– если фокусировка подтверждена для второй фотографии во время 

непрерывной записи в режиме AF-A.

Съемка при фокусировке на бесконечность в режиме 
MF
Механизм фокусировки поворачивается немного дальше предельных 
значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки 
при различных температурных условиях эксплуатации. Всегда 
подтверждайте резкость изображения через видоискатель и т.п., 
особенно при установке фокуса объектива в положение, близкое к 
бесконечности.

Кнопка блокировки фокусировки (см. рис. –.)
Когда нажата кнопка блокировки фокусировки, функция 
автоматической фокусировки отключается, и фокусировка
остается постоянной для съемки.
 Функцию кнопки блокировки фокусировки можно менять на 

фотоаппаратах с возможностью настройки функций. Подробнее см. в 
руководствах по фотоаппаратам.

Технические характеристики

Название	(Название	модели)
Vario-Sonnar	T 	16-35mm
F2.8	ZA	SSM	II	(SAL1635Z2)

Фокусное	расстояние	(мм) 16-35

35-мм	эквивалентное	
фокусное	расстояние*1	(мм)

24-52,5

Группы	элементов	объектива 13-17

Угол	обзора	1*2 107°-63°

Угол	обзора	2*2 83°-44°

Минимальное	фокусное	
расстояние*3	(м)

0,28

Максимальное	увеличение	(×) 0,24

Минимальное	деление	диафрагмы f/22

Диаметр	фильтра	(мм) 77

Размеры		
(максимальный	диаметр	×	высота)		
(Приблиз.,	мм	)

83 × 114

Масса	(Приблиз.,	г	) 872

Название	(Название	модели)
Vario-Sonnar	T 	24-70mm
F2.8	ZA	SSM	II	(SAL2470Z2)

Фокусное	расстояние	(мм) 24-70

35-мм	эквивалентное	
фокусное	расстояние*1	(мм)

36-105

Группы	элементов	объектива 13-17

Угол	обзора	1*2 84°-34°

Угол	обзора	2*2 61°-23°

Минимальное	фокусное	
расстояние*3	(м)

0,34

Максимальное	увеличение	(×) 0,25

Минимальное	деление	диафрагмы f/22

Диаметр	фильтра	(мм) 77

Размеры		
(максимальный	диаметр	×	высота)		
(Приблиз.,	мм	)

83 × 111

Масса	(Приблиз.,	г	) 974

*1 Это эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм формата на основе 
цифрового фотоаппарата со сменным объективом, оснащенного датчиком 
изображения размера APS-C.

*2 Данное значение угла обзора 1 соответствует камер 35-мм формата, а 
угла обзора 2 соответствует цифровым фотоаппаратам со сменными 
объективами, оснащенным датчиком изображения размера APS-C.

*3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от датчика 
изображения до объекта.

 Данный объектив оснащен кодировщиком расстояния. Кодировщик 
расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) путем 
использования вспышки для данного процесса.

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

Комплeктноcть поcтaвки
Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка 
объектива (1), бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (из 
полиуретана, сделанный в Китае) (1), набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

 является товарным знаком Sony Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих компаний.

Інструкція	з	експлуатації/Инструкция	по	пользованию/	
/ /

4-569-652-21(1)









–2



(1) (2)

–1








Interchangeable Lens 

©2015 Sony Corporation

SAL1635Z2/SAL2470Z2

Vario-Sonnar T  16-35mm F2.8 ZA SSM II 
Vario-Sonnar T  24-70mm F2.8 ZA SSM II

Printed in Japan

A-mount

Українська

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.

Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до 
декількох різних об’єктивів.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.

Цей об’єктив сконструйований спільно компанією Carl Zeiss і Sony 
Corporation та призначений для фотоапаратів Sony з A-перехідником. 
Цей об’єктив вироблено з дотриманням суворих стандартів та 
контролю якості компанії Carl Zeiss.

Рекомендації щодо застосування
	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.

	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.

Запобіжні заходи щодо застосування спалаху
 Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте 

світлозахисну бленду об’єктива 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.

 При використанні вбудованого у фотоапарат спалаху для ширококутової 
зйомки кути дисплея можуть здаватися затемненими. Перевірте 
відповідність фокусної відстані параметрам вбудованого спалаху (тільки 
Vario-Sonnar T  16-35mm F2.8 ZA SSM II).

Віньєтування
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану становляться 
більш затемненими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект 
(«віньєтування»), закрийте отвір кількома зупинками.

 Найменування компонентів
1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстаней 
4···Кільце масштабування 5···Шкала фокусної довжини  
6···Індекс фокусної довжини 7···Контакти лінзи 8···Покажчик кріплення 
9···Шкала відстаней 10···Кнопка утримання фокуса  
11···Перемикач режиму фокусування

 Кріплення / від’єднання об’єктива

Кріплення об’єктива (див. рисунок –.)

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

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 –.)

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

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

Зіставте	червону	лінію	на	світлозахисній	бленді	з	червоною	
крапкою	на	об’єктиві	(індекс	ковпачка	об’єктива).	Обертайте	
бленду	за	годинниковою	стрілкою,	поки	червона	крапка	на	
об’єктиві	не	розташується	навпроти	червоної	крапки	на	бленді,	і	
не	пролунає	клацання.
 Належним чином встановіть світлозахисну бленду. У іншому випадку 

світлозахисна бленда може впливати на бажаний ефект і з’являтися 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.

 Фокусування

Переключення AF (автофокусування)/MF (ручне 
фокусування)
На об’єктиві можна настроїти режим фокусування AF або MF. Для 
зйомки з автофокусуванням і на фотоапараті, і на об’єктиві повинен 
бути встановлений режим AF. Для зйомки із фокусуванням вручну 
необхідно встановити режим MF на фотоапараті і на об’єктиві або на 
одному з цих пристроїв.

Настройка режиму фокусування на об’єктиві (див. рисунок 
–.)

Встановіть	перемикач	режиму	фокусування	у	потрібне	
положення:	AF	або	MF.
 Щоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце фокусування під час 

перегляду через видошукач тощо. (див. рисунок –.).

Використання фотоапарата з кнопкою керування AF/MF
 Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму AF у 

режим MF, коли і фотоапарат, і об’єктив знаходяться у режимі AF.
 Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму MF у 

режим  AF, коли на фотоапараті встановлений режим MF, а на об’єктиві 
— AF.

Пряме фокусування вручну (DMF)
Коли фокус зафіксований у положенні AF-A (автоматичне 
автофокусування) або AF-S (одноразове автофокусування), настройте 
правильне значення DMF, обертаючи кільце фокусування. Цей режим 
рекомендується для зйомки звичайних об’єктів.
 Режим DMF недоступний у наступних випадках:

– Знімок не сфокусований.
– Вибрано режим AF-C (безперервне автофокусування).
– Якщо підтверджений фокус для другого знімка при безперервному записі 

у режимі AF-A.

Зйомка нескінченності у режимі MF
Механізм фокусування обертається трохи далі нескінченності, щоб 
забезпечити точне фокусування при різних робочих температурах. 
Завжди перевіряйте різкість кадру через видошукач тощо, особливо 
якщо об’єктив сфокусований поблизу нескінченності.

Кнопка утримання фокуса (див. рисунок –.)
Коли натиснута кнопка утримання фокуса, функція автофокусування 
тимчасово вимикається, а фокус фіксується для зйомки. 
 На фотоапаратах з підтримкою настройок користувача призначення 

кнопки утримання фокуса можна змінити. Детальні відомості див. у 
посібнику з експлуатації фотоапарата.

Технічні характеристики

Назва	(Назва	моделі)
Vario-Sonnar	T 	16-35mm
F2.8	ZA	SSM	II	(SAL1635Z2)

Фокусна	відстань	(мм) 16-35

35-мм	еквівалентна	
фокусна	відстань*1	(мм)

24-52,5

Групи	елементів	об’єктива 13-17

Кут	огляду	1*2 107°-63°

Кут	огляду	2*2 83°-44°

Мінімальна	фокусна
відстань*3	(м)

0,28

Максимальне	збільшення	(×) 0,24

Мінімальна	поділка	діафрагми f/22

Діаметр	фільтра	(мм) 77

Розміри		
(максимальний	діаметр	×	висота)	
(Приблиз.,	мм	)

83 × 114

Маса	(Приблиз.,	г	) 872

Назва	(Назва	моделі)
Vario-Sonnar	T 	24-70mm	
F2.8	ZA	SSM	II	(SAL2470Z2)

Фокусна	відстань	(мм) 24-70

35-мм	еквівалентна	
фокусна	відстань*1	(мм)

36-105

Групи	елементів	об’єктива 13-17

Кут	огляду	1*2 84°-34°

Кут	огляду	2*2 61°-23°

Мінімальна	фокусна
відстань*3	(м)

0,34

Максимальне	збільшення	(×) 0,25

Мінімальна	поділка	діафрагми f/22

Діаметр	фільтра	(мм) 77

Розміри		
(максимальний	діаметр	×	висота)	
(Приблиз.,	мм	)

83 × 111

Маса	(Приблиз.,	г	) 974

*1 Ця еквівалентна фокусна відстань для 35-мм формату, відповідає 
цифровому фотоапарату зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком 
зображення розміру APS-C.

*2 Дане значення кута огляду 1 відповідає камерам 35-мм формату, а кута 
огляду 2 відповідає цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом, 
обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.

*3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика зображення до 
об’єкта.

 Даний об’єктив оснащений кодувальником відстані. Кодувальник відстані 
забезпечує більш точне вимірювання (ADI) шляхом використання спалаху 
для даного процесу.

 В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань може змінюватися 
під час будь-якої зміни відстані зйомки. Значення фокусної відстані 
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.

Комплект постачання
Об’єктив (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива 
(1), бленда об’єктива (1), Футляр для об’єктива (1), комплект друкованої 
документації
Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без 
попереднього повідомлення.

 - торгова марка Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками 
відповідних компаній.

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



3 4 5 62

1

8

7

9

10

11









–2



(1) (2)

–1


























 

1


2




 











 

  







 



*1

*2  

*2  

*3

*1

*2  

*2  

*3

*1

*2

*3























 

1


2





 











 



 







 



*1

*2  

*2  

*3

*1

*2  

*2  

*3

*1

*2

*3





عريب

ستجد املعلومات عن استعامل كل عدسة يف هذا الدليل. توجد تنبيهات احتياطية مشرتكة 
للعدسات مثل مالحظات حول االستعامل يف «تنبيهات احتياطية حول االستعامل» عىل 

صحيفة منفصلة. يرجى التأكد من قراءة كل منهام قبل استعامل العدسة.

هذا الكتيب لإلستعامل مع عدسات بأنواع مختلفة.
Sony  التي ميكن استعاملها مع كامريات ،A هذه العدسة مصممة للقاعدة

تم تطوير هذه العدسة بالتعاون بني Carl Zeiss و Sony Corporation وهي مصممة لكامريات 
Sony مجهزة بالقاعدة A. تم انتاج هذه العدسة وفقاً ملقاييس صارمة ونظام تأمني الجودة لرشكة 

.Carl Zeiss

مالحظات حول االستعامل
عند استعامل هذه العدسة مع كامريا مجهزة بالقاعدة E،  قم برتكيب معدل تركيب القاعدة يُباع   

بشكل منفصل. ال تقم برتكيب العدسة عىل كامريا مجهزة بالقاعدة E مبارشة وإال قد تعرض كالهام 
للتلف.

عند حمل الكامريا مع كون العدسة مركبة عليها، تأكد من حمل كل من الكامريا والعدسة بإحكام.  
ال تعمد اىل مسك أي جزء من العدسة التي متتد عند استعامل وظيفة الزوم.  

هذه العدسة غري مقاومة للامء، بالرغم من انها مصممة مع مراعاة مقاومة الغبار ومقاومة تناثر   
السوائل. عند استخدامها يف جو ممطر، الخ، حافظ عىل العدسة بعيداً عن قطرات املاء.

تنبيه حول استعامل الفالش
عند استعامل فالش مدمج ضمن الكامريا، تأكد من نزع مظلة العدسة والتصوير من مسافة مرت واحد   

عىل األقل عن هدفك. عند استعامل أنواع معينة من العدسات/الفالشات معاً، ميكن للعدسة أن 
تحجب ضوء الفالش بشكل جزيئ ما يؤدي إىل ظهور ظل بأسفل الصورة.

عند استعامل فالش الكامريا الداخيل، قد تبدو زوايا الشاشة أكرث ظلمة يف موضع الزاوية العريضة.   
تحقق من الطول البؤري تبًعا للفالش الداخيل لكامريتك 

Vario-Sonnar T فقط).  16-35mm F2.8 ZA SSM II)

Vignetting
عندما تستعمل العدسة، تصبح أركان الشاشة أكرث إعتاماً من منتصفها. لتقليل تأثري هذه الظاهرة 

(التي تسّمى vignetting)، أغلِق فتحة العدسة مبقدار عدة وقفات.

 أسامء األجزاء
1…مؤرش غطاء العدسة 2…حلقة الرتكيز البؤري 3…مؤرش املسافة 4…حلقة الزوم 5…مقياس 
البعد البؤري 6…مؤرش البعد البؤري 7…مالمسات توصيل العدسة 8…مؤرش الرتكيب 9…تدرج 

املسافة 10…زر تثبيت الرتكيز البؤري 11…مفتاح وضع الرتكيز البؤري

 تركيب/نزع العدسة
(.– راجع الشكل التوضيحي) لرتكيب العدسة

انزع غطايئ العدسة األمامي والخلفي وغطاء جسم الكامريا.  1
ميكن تركيب/ نزع واقية العدسة األمامية بأسلوبني (1) و(2). عند تركيب/نزع غطاء العدسة   

بينام تكون مظلة العدسة مركّبة عليها، استعمل الطريقة (2).

قم مبحاذاة املؤرش الربتقايل عىل اسطوانة العدسة مع املؤرش الربتقايل عىل الكامريا   2
(مؤرش الرتكيب)، ثم أدِخل العدسة يف حاضنة تركيب العدسة وأِدرها باتجاه 

عقارب الساعة إىل أن تصدر عنها طقة.
ال تضغط زر تحرير العدسة املوجود عىل الكامريا عند تركيب العدسة.  

ال تعمد إىل تركيب العدسة مائلة بزاوية.  

(.– راجع الشكل التوضيحي) لنزع العدسة
أثناء الضغط واإلستمرار يف ضغط زر تحرير العدسة املوجود عىل الكامريا، قم بتدوير العدسة 

بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتوقف، ثم فك العدسة.

 تركيب مظلة العدسة 
يُوىص باستعامل مظلة العدسة لتقليل الوهج وضامن أفضل جودة للصور.

قم مبحاذاة الخط األحمر املوجود عىل غطاء العدسة مع النقطة الحمراء املوجودة عىل 
العدسة (مؤرش غطاء العدسة). قم بتدوير الغطاء باتجاه حركة عقارب الساعة إىل أن تواجه 

النقطة الحمراء املوجودة عىل العدسة تلك املوجودة عىل الغطاء ويتم تأمني الغطاء يف 
موضعه بصوت طقة.

اربط مظلة العدسة بصورة صحيحة. وإال فقد تتداخل مظلة العدسة مع املؤثر املرغوب أو تظهر عىل   
الصور.

عند التخزين، اقلِب مظلة العدسة وضعها عىل العدسة باتجاه معكوس نحو الخلف.  

 استعامل الزوم
قم بتدوير حلقة التكبري (زوم) اىل أن تحصل عىل الطول البؤري املرغوب.

 الرتكيز البؤري
لتحويل الوضع بني AF (تركيز بؤري تلقايئ) وMF (تركيز بؤري يدوي)

ميكن تحويل وضع الرتكيز البؤري بني AF وMF عىل العدسة.
للتصوير باستعامل وضع الرتكيز البؤري التلقايئ AF، ينبغي ضبط كل من الكامريا والعدسة عىل 
الوضع AF. للتصوير باستعامل وضع الرتكيز البؤري اليدوي MF، ينبغي ضبط كل من الكامريا 

.MF والعدسة أو أي منهام عىل الوضع

(.– راجع الشكل التوضيحي) لضبط وضع الرتكيز البؤري عىل العدسة
.MF أو AF :قم بتزليق مفتاح وضع الرتكيز البؤري اىل الوضع املالئم

يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي MF، ادر حلقة الرتكيز البؤري لضبط الرتكيز البؤري أثناء النظر من   
 .(– راجع الشكل التوضيحي) .خالل منظار الرؤية، الخ

AF/MF استعامل الكامريا املجهزة بزر التحكم يف الرتكيز البوري التلقايئ/اليدوي
اضغط زر التحكم AF/MF لتحويل الوضع AF اىل الوضع MF عندما تكون كل من الكامريا والعدسة   

.AF مضبوطتني عىل الوضع
اضغط زر التحكم AF/MF لتحويل الوضع MF اىل الوضع AF عندما تكون الكامريا مضبوطة عىل   

.AF والعدسة مضبوطة عىل الوضع MF الوضع

(DMF) الرتكيز البؤري اليدوي املبارش
قم بتدوير حلقة الرتكيز البؤري لضبط الوضع DMF الصحيح عندما يكون الرتكيز البوري مؤمناً 
 AF-S أو يف (ًتلقائيا AF وضع الرتكيز البؤري التلقاىئ الذي يقوم باختيار أفضل وضع) AF-A يف

(تركيز بؤري لتصوير لقطة واحدة).
الوضع DMF غري متوفر يف الحاالت التالية:  
- عندما يكون الهدف خارج الرتكيز البؤري

- عندما يكون AF-C (تركيز بؤري تلقايئ مستمر) مختاراً
- عندما يتم التحقق من الرتكيز البؤري لتسجيل الصورة الثانية أثناء التسجيل املستمر باستعامل 

.AF-A

MF التصوير باستعامل وضع اىل ما النهاية يف الرتكيز البؤري اليدوي
آلية الرتكيز البؤري تتجاوز وضع اىل ما النهاية مبقدار بسيط إلعطاء تركيز بؤري دقيق يف ظروف 
تشغيل مختلفة. تأكد دامئاً من حدة الصورة من خالل منظار الرؤية، الخ، خصوصاً عندما يكون 

تركيز العدسة قريباً من الالنهاية. 

(.– راجع الشكل التوضيحي) زر تثبيت الرتكيز البؤري
بينام يكون زر تثبيت الرتكيز البؤري مضغوطاً، يتم إيقاف مفعول وظيفة الرتكيز البؤري التلقايئ 

ويتم تثبيت الرتكيز البؤري للتصوير.
ميكن تغيري وظيفة زر تثبيت الرتكيز البؤري يف الكامريات ذات قدرة الضبط الشخيص للوظائف. راجع   

دليل الكامريا ملعرفة التفاصيل.

املواصفات 
الاسم (اسم الموديل)

Vario-Sonnar T  16-35mm
F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2)

16-35البعد البؤري (مم)
24-52.5الطول البؤري المعادل لطراز 35 مم*1 (مم)

13-17مجموعات-عناصر العدسة
°107-°63زاوية النظر 1*2 
°83-°44زاوية النظر 2*2 

0.28أدنى تركيز بؤري*3 (متر)
0.24أقصى قدرة تكبير (×)

f أدنى وقفةf/22
77قطر المرشح (مم)

الأبعاد (أقصى قطر × ارتفاع) 
(مم، تقريباً)

114×83

872الكتلة (جم، تقريباً)

الاسم (اسم الموديل)
Vario-Sonnar T  24-70mm

F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2)
24-70البعد البؤري (مم)

36-105الطول البؤري المعادل لطراز 35 مم*1 (مم)
13-17مجموعات-عناصر العدسة

°84-°34زاوية النظر 1*2 
°61-°23زاوية النظر 2*2 

0.34أدنى تركيز بؤري*3 (متر)
0.25أقصى قدرة تكبير (×)

f أدنى وقفةf/22
77قطر المرشح (مم)

الأبعاد (أقصى قطر × ارتفاع) 
(مم، تقريباً)

111×83

974الكتلة (جم، تقريباً)

هذا هو الطول البؤري المعادل لطراز 35 مم عندما تكون العدسة مثبتة بكاميرا رقمية بعدسة   1*
.APS-C قابلة للتبديل مجهزة بمستشعر الصورة بحجم

قيمة زاوية النظر 1 تعتمد على كاميرات بصيغة 35 مم، وقيمة زاوية النظر 2 تعتمد على كاميرات   2*
.APS-C رقمية بعدسة قابلة للتبديل مجهزة بمستشعر الصورة بحجم

التركيز البؤري الأدنى هو المسافة الموجودة بين مستشعر الصورة والهدف.  3*

هذه العدسة مجهزة بجهاز تشفري املسافة. جهاز تشفري املسافة يسمح بقياس يتسم مبزيد من الدقة   
(ADI) وذلك باستعامل فالش متوافق للمعالجة.

وفقاً آللية العدسة، قد يتغري البعد البؤري عند وجود أي تغري يف مسافة التصوير. البعد البؤري يفرتض   
أن العدسة تركز يف ما ال نهاية.

البنود املتضّمنة 
العدسة (1)، غطاء العدسة األمامي (1)، غطاء العدسة الخلفي (1)، غطاء العدسة (1)، حافظة 

العدسة (1)، طقم من وثائق مطبوعة 
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار. 

.Sony Corporation العالمة  هي عالمة تجارية لرشكة سوين
أسامء الرشكات وأسامء املنتجات هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسّجلة لتلك الرشكات.
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