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Română
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele
cu privire la utilizare, se găsesc în documentul
separat cu măsuri de precauţie înainte de
utilizare. Asiguraţi-vă că citiţi ambele documente
înainte de a utiliza obiectivul.

Convertor ultralarg
Convertor „ochi de peşte”
Instrucţiuni de utilizare

Acest manual se referă la mai multe obiective diferite.
Obiectivul SEL075UWC/SEL057FEC (denumit în cele
ce urmează „această unitate”) poate fi utilizat numai
împreună cu o combinaţie dintre o cameră cu sistem
Sony α şi soclu E (denumită în cele ce urmează
„camera”) şi un obiectiv interschimbabil FE 28mm F2
(SEL28F20).
Aceste camere şi obiective interschimbabile nu sunt
disponibile în toate ţările/regiunile.
• Ilustraţiile din acest manual prezintă modelul
SEL075UWC, cu excepţia secţiunii Identificarea
componentelor (ilustraţia ).

Note cu privire la utilizare
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SEL075UWC/SEL057FEC

• Aveţi grijă să nu supuneţi această unitate la şocuri
mecanice în timpul ataşării sale.
• Aveţi grijă atunci când aşezaţi camera pe o masă
sau o altă suprafaţă orizontală, cât timp are
această unitate ataşată. Marginea parasolarului
acestei unităţi atinge masa, fapt pentru care
corpul camerei stă într-un unghi instabil.
• Îndepărtaţi această unitate în timpul transportului.
• Nu ţineţi camera numai de această unitate.
• Puneţi întotdeauna capacele pentru obiectiv
pe această unitate, atunci când o depozitaţi.
• Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.

Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
• Atunci când se utilizează un bliţ încorporat sau un
bliţ din dotare, obiectivul poate bloca parţial lumina
bliţului, ceea ce generează o umbră în partea de
jos a fotografiei.
• Atunci când utilizaţi SEL075UWC împreună cu
obiectivul, utilizaţi un bliţ comercializat separat,
ce prezintă o acoperire a bliţului compatibilă cu
distanţa focală a obiectivului.
• SEL057FEC generează un unghi de vizualizare
foarte larg, astfel încât colţurile ecranului apar mai
întunecate decât centrul, atunci când folosiţi şi un
bliţ. Vă recomandăm să fotografiaţi cu bliţ indirect,
anexând un bliţ extern la cameră.
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 Identificarea componentelor

Specificaţii

 Indice obiectiv
 Dispozitiv de deblocare

Nume model
SEL075UWC
Factor de mărire
0,75
Grupuri obiectiv-elemente
4–4
72 × 51
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm)
Masă (excluzând capacele) 267
(aprox., g)

 Ataşarea acestei unităţi
Înainte de ataşarea acestei unităţi

SEL057FEC



• Verificaţi dacă obiectivul interschimbabil FE 28mm
F2 (SEL28F20) este ataşat la cameră. Dacă este
ataşat un alt obiectiv interschimbabil, înlocuiţi-l.
• Opriţi alimentarea camerei.
• Dacă la obiectivul interschimbabil este ataşat/ă
protecţia MC sau un filtru, îndepărtaţi-o/l înainte
să ataşaţi această unitate.

Pentru a ataşa această unitate
1


1

a

2

Îndepărtaţi capacul frontal pentru obiectiv
de pe obiectivul interschimbabil şi capacele
frontal şi posterior ale acestei unităţi.
• Apăsaţi simultan în direcţia ilustrată de săgeţi
şi îndepărtaţi capacul frontal pentru obiectiv
al acestei unităţi.
• În timp ce glisaţi dispozitivul de deblocare,
rotiţi în sens contrar acelor de ceasornic
capacul posterior pentru obiectiv al acestei
unităţi şi îndepărtaţi-l.
• Puteţi ataşa capacul frontal pentru obiectiv al
obiectivului FE 28mm F2 (SEL28F20) la capacul
posterior pentru obiectiv, detaşat de pe această
unitate. (Consultaţi ilustraţia -1-a)
2 Aliniaţi semnul „ (linie roşie*)” de pe
montura acestei unităţi la semnul „ (linie
roşie*)” de pe obiectivul interschimbabil.
Introduceţi cu grijă această unitate în
obiectivul interschimbabil şi rotiţi-o uşor,
în sensul acelor de ceasornic, până se
blochează pe poziţie.
* Liniile roşii reprezintă indicele.
• Nu glisaţi dispozitivul de deblocare de pe
această unitate.

 Detaşarea acestei unităţi


2

1 Opriţi alimentarea camerei.
2 În timp ce glisaţi dispozitivul de deblocare
de pe această unitate, rotiţi această unitate
în sens contrar acelor de ceasornic până la
capăt şi detaşaţi această unitate.

SEL057FEC
0,57
4–5
89 × 58,5

418

Specificaţii atunci când se utilizează cu
FE 28mm F2 (SEL28F20)
Nume model
SEL075UWC
Distanţă focală (mm)
21
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1
31,5
(mm)
Unghi de vizualizare 1*2
92°
68°
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Focalizare automată
0,24
Focalizare manuală
0,20
Factor de mărire maxim (X)
Focalizare automată
0,15
Focalizare manuală
0,20
Diafragmă maximă
f/2,8
Diafragmă minimă
f/22

SEL057FEC
16
24
180°
105°
0,22
0,22
0,14
0,14
f/3,5
f/22

*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
3
* Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul
de imagine şi subiect.
Elemente incluse
SEL075UWC
Convertor ultralarg (1), carcasă pentru obiectiv (1),
capac pentru obiectiv (pentru partea din
faţă şi cea din spate a obiectivului) (2),
set de documente tipărite
SEL057FEC
Convertor „ochi de peşte” (1), carcasă pentru
obiectiv (1), capac pentru obiectiv (pentru partea
din faţă şi cea din spate a obiectivului) (2),
set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.

