
smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR

NÁVOD NA OBSLUHU

Ïakujeme, že ste si zakúpili objektív smc PENTAX-D FA MACRO 
100mmF2.8 WR.
Tento objektív je výmenný objektív urèený pre zrkadlovky PENTAX. 
Jeho zobrazovací krúžok pokrýva 35mm formát a aj pri digitálnych 
zrkadlovkách PENTAX dosahuje maximálnu èistotu obrazu.

Aby ste vedeli objektív správne použiœ, pozorne si preèítajte tento návod. 
Pozrite si prípadne tiež návod na obsluhu fotoaparátu.

• Uvedené ilustrácie sa môžu líšiœ od skutoènosti.
• PENTAX a smc PENTAX sú ochrannými známkami 

HOYA CORPORATION.

Špecifikácia a vonkajšie rozmery sa môžu zmeniœ 
aj bez upozornenia.
Detaily oh¾adom namontovania a odmontovania 
objektívu z fotoaparátu nájdete v jeho návode 
na obsluhu.
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Pri konštrukcii objektívov sme pamätali na ich bezpeèné používanie, 
napriek tomu však pri ich používaní dbajte na pokyny oznaèené 
nasledujúcimi symbolmi.

 Varovania
Nikdy nepozerajte cez objektív dlhší èas do slnka. Zvlášœ pri 
priamom pozeraní do slnka môže dôjsœ k vážnemu poškodeniu 
sietnice oka, alebo až k úplnej strate zraku.

 Upozornenia
Nenechávajte objektív bez krytov na priamom slneènom svetle. 
Slneèné svetlo predchádzajúce objektívom sa zosilòuje, môže 
dôjsœ k jeho zaostreniu na hor¾avý materiál a k požiaru.

BEZPEÈNÉ POUŽÍVANIE OBJEKTÍVU

Varovanie Tento symbol indikuje pokyny, ktorých 
nedodržaním môže dôjsœ k vážnemu 
úrazu používate¾a.

Upozornenie Tento symbol indikuje pokyny, ktorých 
nedodržaním môže dôjsœ k menšiemu 
alebo strednému úrazu používate¾a, 
alebo k poškodeniu prístroja.
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Preventívne rady týkajúce sa používania objektívu
Skladovanie a prevencia plesní

• Vyberte objektív z puzdra alebo tašky a uložte ho na suchom, 
dobre vetranom mieste.

• Neskladujte objektív na zle vetraných miestach, napríklad 
v skriniach, šatníkoch, šuplíkoch, v aute a na miestach kde 
sú repelenty alebo lieky.

• Neskladujte objektív na miestach s vysokou teplotou a vlhkosœou, 
kde je riziko rastu plesní. Objektív uložte spolu so sušiacim 
prostriedkom (prostriedkom proti plesniam) v suchej skrini, 
vo vzduchotesnom obale, alebo v plastovom vrecku.

Preventívne rady a údržba objektívu
• Na èistenie objektívu nikdy nepoužívajte organické rozpúšœadlá 

ako sú napríklad rôzne riedidlá, alkohol alebo benzín.
• Objektív je presné optické zariadenie. Dávajte pozor aby nespadol, 

chráòte ho pred silnými nárazmi a tlakom. Pred vibráciami pri jazde 
na motorke alebo v iných dopravných prostriedkoch ho chráòte 
mäkkým puzdrom, alebo ho položte na mäkkú podložku.

• Chráòte objektív pred prudkými zmenami teploty, ináè môže dôjsœ na 
jeho povrchu aj vo vnútri ku kondenzácii vlhkosti. Ponechajte ho 
v plastovom obale, až kým sa jeho teplota nevyrovná s okolím.

• Keï je objektív odmontovaný z fotoaparátu, chráòte ho priloženým 
predným a zadným krytom.

• Nenechávajte fotoaparát namontovaný na statíve alebo na inom 
podstavci bez predného krytu objektívu. Vnútorné èasti fotoaparátu 
sa môžu poškodiœ priamym slneèným svetlom.

* Aby ste zachovali objektív v dobrom stave, nechajte ho raz za dva roky 
prehliadnuœ v servise.
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Vlastnosti objektívu
• Ak použijete objektív na digitálnych zrkadlovkách PENTAX, 

po automatickom zaostrení môžete pomocou „Quick-Shift Focus“ 
systému zaostrovaœ ruène.

• Tento objektív má zjednodušenú poèasiu odolnú konštrukciu, 
ktorá sœažuje prenikanie vody do objektívu.

• V objektíve je použitá clona s kruhovým otvorom. Zdroje svetla a iné 
rozmazané body budú perfektne kruhové, ak použijete clonový otvor 
od plného odclonenia do hodnoty clony približne f/5,6.

Technické údaje
Ohnisková vzdialenosœ 100mm (ekvivalent pribl. 153mm pri 35mm 

formáte)
Prvky v skupinách 9-8
Zorný uhol 16° (pri namontovaní na digitálnych 

zrkadlovkách PENTAX)
24,5° (pri namontovaní na 35mm 
zrkadlovkách PENTAX)

Clona f/2,8
Minimálny clonový otvor f/32
Typ bajonetu KAF-bajonet
Minimálna vzdialenosœ 
zaostrenia

0,303m (0,99ft) (0,130m (0,45ft) pracovná 
vzdialenosœ)

Maximálne zväèšenie 1×
Rozmer filtra 49mm
Slneèná clona PH-RBE 49mm (priložená)
Max. priemer × dåžka 65mm × 80,5mm (2,6in × 3,2in)
Hmotnosœ Pribl. 340g/12oz (s clonou pribl. 380g/

13,4oz)
Puzdro S80-120 (priložené)
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Pomenovanie èastí

* Objektív nemá clonový krúžok. Nastavenie clony sa riadi automaticky, 
ako keby bol clonový krúžok v polohe „A“. Preto nie je možné tento 
objektív použiœ s fotoaparátmi a s príslušenstvom, ktoré nemajú 
automatické „A“ nastavenie.

1 Montážna znaèka slneènej clony
2 Krúžok zaostrovania
3 Stupnica vzdialeností
4 Stupnica håbky ostrosti
5 Montážna znaèka
6 Bajonet objektívu
7 Závit predného krúžku
8 Slneèná clona

2 3 4 5

68

1

7
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Bajonet objektívu
Bajonet D FA sa nazýva „KAF - 
bajonet“. Tento bajonet umožòuje 
automatické zaostrovanie 
a automatickú expozíciu.

Slneèná clona
Slneèná clona je vhodná na zabránenie vnikania nežiaduceho svetla 
do objektívu.
Vnútorné odrazy nežiaduceho svetla zhoršujú kvalitu obrazu.

<Namontovanie>
Slneènú clonu nasaïte v polohe, keï sú montážne znaèky 
na nej a na objektíve v zákryte. Upevnite ju otoèením v smere 
hodinových ruèièiek, pri poh¾ade spredu objektívu, až kým 
nezaskoèí do správnej polohy.
* Keï slneènú clonu nepoužívate, môžete ju otoèiœ a namontovaœ 

na objektív naopak.

UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby ste nezneèistili 
informaèné kontakty objektívu, 
alebo AF pohon, ktoré sú na ploche 
bajonetu. Ináè môže dôjsœ k poruche 
alebo k nesprávnej funkcii.

AF pohon

KAF-bajonet

Informaèné 
kontakty 
objektívu
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Stupnica zväèšenia
Objektív umožòuje fotografovanie 
zblízka až do zväèšenia 1x. 
Zväèšenie je indikovanie 
menovate¾mi zlomkov, ktoré 
sú nad stupnicou vzdialeností. 
Napríklad „1“ znamená „1/1x“ 
a „5“ znamená „1/5x“. Ak chcete 
nastaviœ zväèšenie pred záberom, 
v manuálnom režime 
zaostrovania otoète krúžok 
zaostrovania do požadovanej 
polohy. Fotografovaný objekt 
potom zaostrite posúvaním 
fotoaparátu dopredu alebo 
dozadu.



D FA macro 100mm.book  Page 7  Friday, December 18, 2009  12:03 PM
Zaostrovanie
Prepínanie režimu zaostrovania
Medzi automatickým a manuálnym 
režimom zaostrovania sa prepína 
na fotoaparáte. Detaily nájdete 
v návode na obsluhu fotoaparátu.

* Spôsoby prepínania režimu zaostrovania 
sa pri jednotlivých fotoaparátoch líšia.

Použitie automatického zaostrovania
Nastavte režim zaostrovania fotoaparátu na automatické zaostrovanie 
a zaostrite automaticky èiastoèným stlaèením tlaèidla spúšte.
• Na fotoaparátoch, ktoré majú AF tlaèidlo, môžete automaticky 

zaostriœ aj stlaèením tohto tlaèidla.

Použitie manuálneho zaostrovania
Nastavte režim zaostrovania fotoaparátu na MF a zaostrujte ruène 
otáèaním krúžku zaostrovania.

Použitie Quick-Shift Focus systému
Ak použijete objektív na digitálnej zrkadlovke PENTAX, po automatickom 
zaostrení môžete ešte zaostrovaœ ruène. Ruèným otáèaním krúžku 
zaostrovania môžete zaostrenie jemne doladiœ. Môžete to robiœ bez 
prepínania režimu zaostrovania na MF.

<Ako fotografovaœ>
1. Použitie automatického zaostrovania
2. Držte èiastoène stlaèené tlaèidlo spúšte (alebo tlaèidlo AF) 

a otáèaním krúžku zaostrovania dolaïte zaostrenie.
3. Nakoniec urobte záber úplným stlaèením tlaèidla spúšte.
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UPOZORNENIE
• Po zaostrení, pred záberom, držte tlaèidlo spúšte (alebo tlaèidlo AF) 

stlaèené. Ak tlaèidlo spúšte pred záberom uvo¾níte, pri jeho ïalšom 
stlaèení sa opäœ spustí automatické zaostrovanie.

• Poèas automatického zaostrovania sa krúžok zaostrovania otáèa.
Poèas automatického zaostrovania sa nedotýkajte krúžku 
zaostrovania, môže to spôsobiœ nesprávnu funkciu zaostrovania.
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Poznámky k použitiu objektívu so zabudovaným 
bleskom

• Zabudovaný blesk sa nedá použiœ pri vzdialenostiach menších 
ako 0,7m. Ak ho použijete pri vzdialenostiach menších ako 0,7m, 
dôjde k nesprávnej expozícii a k vinetovaniu v rohoch obrazu.

• Ak použijete zabudovaný blesk pri slneènej clone nasadenej na 
objektív, slneèná clona bude blokovaœ svetlo blesku. Pred použitím 
zabudovaného blesku vždy odstráòte slneènú clonu. 
9
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Filtre
Na prednú èasœ objektívu sa dajú naskrutkovaœ bežné filtre priemeru 49mm.
• Keïže filter sa jeho nasadením na objektív stáva súèasœou optického 

systému, udržujte ho s oh¾adom na prach, špinu alebo škrabance 
rovnako ako objektív.

• Kvôli správnej expozícii a automatickému zaostrovaniu je na 
fotoaparátoch s automatickým zaostrovaním potrebné používaœ 
kruhovo polarizaèný filter.

Znaèka CE je znaèkou zhody s nariadeniami Európskeho 
spoloèenstva.
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