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Wide End Conversion Lens
Širokoúhlý konvertor
Návod k použití
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Česky
Před použitím konvertoru si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte
ho pro pozdější použití.

Poznámky k použití
• Nastavte zoom digitálního fotoaparátu na W (širokoúhlé záběry). Při
nastavení na T (přibližování) není možné zaostřit.
• Nezacházejte s digitálním fotoaparátem hrubě a nevystavujte ho
mechanickým šokům, zejména pokud je nasazen konvertor.
• Nepokládejte digitální fotoaparát na stůl nebo jiné plochy, pokud je
připevněn konvertor. Digitální fotoaparát je nestabilní a opírá se o vnější
hranu objektivu. Buďte opatrní, digitální fotoaparát by mohl spadnout.
• U některých fotoaparátů může dojít k tomu, že vlivem rozložení
hmotnosti není možné zaostřit. Doporučujeme podepřít objektiv rukou
nebo použít stativ.
• Při přemísťování sundejte širokoúhlý konvertor z fotoaparátu.
• Při skladování vždy nasaďte na objektiv krytku.
• Neskladujte objektiv delší dobu ve vlhkém prostředí, zabráníte tak
vzniku plísně.

Omezení při použití
• Pokud je nasazen konvertor, není možné používat blesk.
• U některých fotoaparátů není možné využít funkce laser link, NightShot,
Hologram AF a dálkové ovládání.
• Není možné použití funkci PROGRAM AE.
• U některých fotoaparátu je hledáček zakrytý konvertorem. V tomto
případě se orientujte podle LCD displeje.

Připojení širokoúhlého konvertoru
Širokoúhlý konvertor Sony VCL-MHG07A je určen pro použití
s digitálními fotoaparáty/videokamerami Sony s průměrem filtru 58 mm/
52 mm/37 mm.
1 Sundejte kryt na přední a zadní straně konvertoru.
2 Připevněte širokoúhlý konvertor na digitální fotoaparát (viz obrázek
A).
Pokud používáte filtr s průměrem 58 mm, připojte k objektivu nejprve
adaptér Step-down.
Pokud používáte filtr s průměrem 37 mm, připojte k objektivu nejprve
adaptér Step-up.
3 U fotoaparátů/kamer, které mají nastavení ON/OFF pro konvertor,
nastavte tuto funkci na ON. U fotoaparátů, které tuto funkci nemají, ale
mají tlačítko MACRO, nastavte funkci na ON.
4 Nastavte přepínač FOCUS na AUTO.
5 Nastavte zoom na W (širokoúhlé záběry).

Upozornění!
Při sundávání MC ochrany z konvertoru přes ní přehoďte jemný hadřík
a opatrně ji povolte (viz obrázek B).

Čištění konvertoru
Prach z povrchu konvertoru odstraňte ofukovačem prachu nebo měkkým
štětečkem. Otisky prstů nebo jiné skvrny odstraňte měkkým hadříkem
navlhčeným v jemném čisticím prostředku.

Technická data
Zvětšení
Konstrukce konvertoru
Závit pro videokameru
Rozměry
maximální průměr:
délka:
Hmotnost (bez krytu)
Přiložené příslušenství

0,7
2 skupiny, 2 prvky
M52 × 0,75

∅ 105 mm
cca 29 mm
cca 305 g
kryt konvertoru (pro přední a zadní stranu
konvertoru) (2),
přenosný kryt (1),
adaptér Step-up (M37 ?01 M52)
adaptér Step-down (M58 ?01 M52)
návod k použití (1)
Změny vzhledu a technických dat vyhrazeny.
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