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VOORWOORD
Hartelijk dank voor de aanschaf van het smc PENTAX-DA-objectief.
Lees deze handleiding eerst zorgvuldig door voordat u het objectief gebruikt om zeker te
weten dat u het objectief correct gebruikt. Raadpleeg bovendien de handleiding bij uw camera.
Het smc PENTAX-DA-objectief kan uitsluitend worden gebruikt bij PENTAX digitale
spiegelreflexcamera’s. Het objectief is niet compatibel met spiegelreflexfilmcamera’s.
• In deze bedieningshandleiding wordt “smc PENTAX-DA-objectief” afgekort tot
“DA-objectief.”
• De in deze handleiding weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het door
u gekochte objectief.
• PENTAX en smc PENTAX zijn handelsmerken van HOYA CORPORATION.
• SDM is een handelsmerk van HOYA CORPORATION.
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HET OBJECTIEF VEILIG GEBRUIKEN

1

Hoewel we deze objectieven zorgvuldig hebben ontwikkeld met het oog op veilig gebruik, vragen we
u extra oplettend te zijn bij aanwijzingen met de volgende symbolen.

WAARSCHUWING

Dit symbool duidt op voorschriften die, indien niet
opgevolgd, ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben
voor de gebruiker.

PAS OP

Dit symbool duidt op voorschriften die, indien niet
opgevolgd, licht of minder ernstig letsel voor de
gebruiker, of beschadiging van de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING
• Kijk nooit langdurig door het objectief op de camera naar de zon. Dat kan ernstige
beschadiging van uw ogen of blindheid tot gevolg hebben, met name wanneer direct door
het objectief wordt gekeken.
PAS OP
• Stel het objectief niet zonder lensdop bloot aan direct zonlicht. Direct zonlicht dat door het
objectief valt, wordt versterkt en zal, als het op brandbaar materiaal is gericht, mogelijk
brand veroorzaken.
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VOORBEREIDINGEN EN ONDERHOUD VAN HET OBJECTIEF

1. Opbergen en voorkomen van schimmelvorming
• Neem het objectief uit de beschermhoes of de cameratas en berg het op een droge, goed geventileerde
plaats op.
• Berg het objectief niet op in een slecht geventileerde ruimte, zoals een kast, een la, een afgesloten
voertuig of een plaats waar insectenverdrijvende middelen of medicijnen zijn opgeslagen.
• Berg het objectief niet op in ruimten met een hoge temperatuur en/of hoge vochtigheidsgraad, waar kans
bestaat op schimmelvorming. Berg het objectief met een dehydratiemiddel op in een droge kast, een
luchtdichte bergruimte of een plastic zak. (Een verzadigd dehydratiemiddel in de opslagruimte kan
schade aan het objectief toebrengen. Raadpleeg in ieder geval de instructies bij het dehydratiemiddel
voordat u het gebruikt.)
2. Wees voorzichtig bij het hanteren van objectieven die niet stofbestendig of waterafstotend zijn, of een
vereenvoudigde weerbestendige constructie hebben, als het regent of mistig is, of onder omstandigheden
met veel stof en zand in de lucht.
3. Plaats zowel de meegeleverde lensdop als de vattingsdop op het objectief als het objectief niet op de
camera is bevestigd, om het objectief te beschermen tegen stof, enz.
4. Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of wasbenzine om stof van het
objectief te verwijderen.
5. Het objectief is een optisch precisie-instrument. Behoed het voor vallen, zware klappen en druk. Gebruik
een kussen of iets dergelijks om de camera te beschermen tegen trillingen van een motor, auto, boten, enz.
6. Voorkom dat het objectief wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, omdat dat
condensvocht kan veroorzaken binnen in en buiten op het objectief. Doe het objectief in een plastic zak of
de cameratas en neem het daar pas uit als het objectief de omgevingstemperatuur heeft aangenomen.
7. Laat de camera niet zonder lensdop achter op een statief of een andere vaste camerasteun. Onderdelen in
de camera kunnen beschadigd raken door direct zonlicht.
8. Laat het objectief eens per jaar of om het jaar nakijken door een dealer zodat het optimaal blijft presteren.
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KENMERKEN VAN HET smc PENTAX-DA-OBJECTIEF

• Het smc PENTAX-DA-objectief is een verwisselbaar objectief dat speciaal is ontwikkeld voor
digitale camera’s. De beeldprojectiecirkel is afgestemd op de beeldsensor van PENTAX
digitale spiegelreflexcamera’s en het optische systeem is geoptimaliseerd voor de kenmerken
van digitale opnamen.
• Nadat autofocus is uitgevoerd, kan handmatig verder worden scherpgesteld met het “QuickShift Focussysteem” (zie pagina 19 voor details).
• Objectieven met “SDM” in de naam zijn uitgerust met een ultrasone motor. Als ze op een
camera worden geplaatst die ultrasone motoren ondersteunt, werkt de autofocus stil en soepel.
• De DA 55mm f/1.4 SDM heeft een circulair diafragma. Bij het dichtdraaien van het diafragma
van volledig open tot ongeveer f/2.8 blijven lichtbronnen en andere wazige punten perfect rond.
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Over Stofbestendig, waterafstotend en vereenvoudigde weerbestendigheid
• Stofbestendige en waterafstotende objectieven
DA 55mm f/1.4 SDM, DA 300mm f/4ED [IF] SDM, DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM,
DA 16-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM, DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM, DA 60-250mm
f/4ED [IF] SDM
Deze DA objectieven zijn stofwerend en waterbestendig, omdat elk deel afzonderlijk is
afgedicht. Dat maakt het voor stof en water moeilijk om het objectief binnen te dringen.
• Objectieven met een vereenvoudigde weerbestendige constructie
DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR, DA 50-200mm f/4-5.6ED WR
Deze objectieven worden gemaakt met een vereenvoudigde weerbestendige constructie met
behulp van de DA objectiefafdichtingstechnologie die het voor water moeilijk maakt om in het
objectief door te dringen.

DA Lens_DUT.book Page 8 Monday, January 3, 2011 11:48 AM

smc PENTAX-DA-OBJECTIEF
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Scherpstelring

Venster met
afstandschaal

Scherptediepteschaal
Koppelingsmarkering

Zonnekapbevestigingsmarkering
Afstandenschaal

Scherptediepteschaal
Afstandsmarkering

Opmerking:
• Het DA-objectief heeft geen diafragmaring. Instelling van diafragma vindt automatisch
plaats alsof een diafragmaring in de “A”-stand is gezet; accessoires zonder
automatische “A”-stand kunnen bij dit objectief dus niet worden gebruikt.
• Het DA-objectief is niet compatibel met spiegelreflexfilmcamera’s.
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De DA-objectiefvatting
Het DA-objectief is een verwisselbaar objectief dat speciaal is ontwikkeld voor PENTAX digitale
spiegelreflexcamera’s.
Er zijn drie vattingen voor het DA-objectief, de KAF, KAF2 en de KAF3.
KAF-vatting
KAF2-vatting
KAF3-vatting

AFkoppeling

ObjectiefinformatieObjectiefinformatie- AFObjectiefinformatiekoppeling
contacten
contacten
contacten
Voedingscontacten
Voedingscontacten
Objectieven met een
ultrasone motor

Objectieven met een ultrasone
motor (alleen ultrasone motor)

Zie de volgende pagina voor meer informatie over objectieven met een ultrasone motor.

PAS OP
Wees voorzichtig om te voorkomen dat de oppervlakken van de objectiefvatting niet vuil
worden of beschadigd raken; dat kan namelijk leiden tot storingen of helemaal niet meer
functioneren.
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Objectieven met een ultrasone motor
De objectieven in de onderstaande tabel zijn uitgerust met een ingebouwde ultrasone motor.
Als ze op een camera worden bevestigd die ultrasone motoren ondersteunt, werkt de autofocus
(AF) stil en soepel.
• Camerabody’s die compatibel zijn met ultrasone motoren
)
K-serie (met uitzondering van
en
Bij
firmwareversie 1.30 of hoger, ondersteunt het een ultrasonische motor.
(Zie pagina 11)
Objectief

DA 55mm f/1.4 SDM
DA17-70mm f/4 AL [IF] SDM

DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM
DA 16-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM
DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM
DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM
DA 300mm f/4ED [IF] SDM

Voorzorgsmaatregelen
• Het objectief gebruikt een ultrasone motor. Als het
objectief op een camera wordt bevestigd die ultrasone
motoren niet ondersteunt (ook de
met
firmware ouder dan versie 1.30), kan de autofocus
niet worden bediend met de AF-motor in
de camerabody en evenmin met de ultrasone motor.
• Bij gebruik van het objectief met de volgende camera’s
wordt bij inschakelen van de camera MF weergegeven
op het scherm, zonder dat dit AF-handelingen
verstoort.
,
,
,

Als het objectief op een camera wordt bevestigd die
ultrasone motoren niet ondersteunt (ook de
met firmware ouder dan versie 1.30), wordt de
autofocus aangedreven door de AF-motor in de
camerabody.
* In beide gevallen kan handmatig worden scherpgesteld.
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Aandachtspunten voor het gebruik van objectieven met een ultrasone motor
op de
Als u objectieven met een ultrasone motor wilt gebruiken op de
, gebruik dan versie 1.30
of hoger van de camerafirmware.
• Firmwareversie controleren en updaten
Schakel de
aan en houd intussen de MENU-knop ingedrukt om de firmwareversie
in het midden van het scherm weer te geven.
Download met behulp van de onderstaande koppeling de geüpdate firmware voor de
en installeer de update.
• Downloadpagina firmware:
http://www.pentax.jp/english/support/download_digital.html
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HET OBJECTIEF BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN

2

1

Koppelingsmarkering

1.

Het objectief op de camerabody bevestigen
Lijn de beide rode stippen op het objectief en de body tegenover elkaar uit en plaats het
objectief op de body, draai vervolgens het objectief rechtsom tot het vast klikt.

" Let op:
• Druk niet op de objectiefontgrendelknop als u het objectief op de body bevestigt, omdat dan
het objectief niet correct wordt gekoppeld.
• Draai, nadat u het objectief hebt bevestigd, het objectief linksom om te controleren of het
goed is bevestigd.

2.

Het objectief verwijderen
Houd de ontgrendelknop voor het objectief op de camerabody ingedrukt en draai het
objectief linksom.
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LENSDOP
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Neem de lensdop van het objectief door de beide tabs naar binnen te drukken.

" Let op:
• Plaats altijd de lensdop op het objectief als u het objectief niet gebruikt.
• Plaats de speciale lensdop op de zonnekap bij de DA 21mm f/3.2 AL Limited, DA 35mm f/2.8
Macro Limited, DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF] en DA 70mm f/2.4 Limited. Bij de
DA 21mm f/3.2 AL Limited, DA 40mm f/2.8 Limited en de DA 70mm f/2.4 Limited kunt u ook
de optionele F49mm-lenskap plaatsen als u de zonnekap verwijdert.
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De speciale lenskap plaatsen op de DA 15mm f/4ED AL Limited
Schroef de lenskap op de voorzijde van het objectief.

De speciale lenskap plaatsen op de DA 40mm f/2.8 Limited
Schroef eerst de speciale zonnekap op de voorkant van het objectief en schroef dan de lenskap op
de zonnekap.
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SCHERPSTELLEN
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De scherpstelstand wijzigen
Met de schakelaar scherpstelstand op de camera kunt u overschakelen tussen autofocus en
handmatig scherpstellen. Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de camera voor meer informatie.

Bij het DA-objectief

U gebruikt de schakelaar scherpstelstand op het DA-objectief
om over te schakelen tussen autofocus en handmatig
scherpstellen (de schakelaar scherpstelstand op de camera
staat daarbij altijd op autofocus).

Zet de schakelaar in de stand AF voor autofocus.
Zet de schakelaar in de stand MF voor handmatig
scherpstellen.

Schakelaar
scherpsteltand
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Werken met Autofocus
Zet de scherpstelstand op autofocus. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch
scherp te stellen.
Zie pagina 15 voor meer informatie over het wijzigen van de scherpstelstand.

" Let op:
• Afhankelijk van het model dat u heeft, kunt u scherpstellen met een aantal knoppen
op de camera. Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de camera voor meer informatie
over de beschikbare functies en het gebruik ervan.
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PAS OP
Bij automatisch scherpstellen draait bij de volgende objectieven de scherpstelring.
• Raak de ring tijdens het automatisch scherpstellen niet aan om te voorkomen dat niet
goed wordt scherpgesteld. Let daar met name goed op als de scherpstelstand is
ingesteld op AF.C (Continue modus). De camera blijft voortdurend scherpstellen zolang
op de AF-knop wordt gedrukt of de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
- DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF]
- DA 12-24mm f/4ED AL [IF]
- DA 16-45mm f/4ED AL
- DA 17-70mm f/4 AL [IF] SDM
- DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL WR
- DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL
- DA 50-200mm f/4-5,6ED WR
- DA L 50-200mm f/4-5.6ED
- DA 55-300mm f/4-5.8ED
- DA 15mm f/4ED AL Limited
- DA 21mm f/3.2 AL Limited
- DA 35mm f/2.8 Macro Limited
- DA 40mm f/2.8 Limited
- DA 70mm f/2.4 Limited
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Werken met handmatige scherpstelling
Zet de scherpstelstand op MF en draai aan de scherpstelring om handmatig scherp te stellen.
Zie pagina 15 voor meer informatie over het wijzigen van de scherpstelstand.

Werken met het Quick-Shift Focussysteem
Als de scherpstelstand is ingesteld op autofocus kunt u handmatig verder scherpstellen nadat
de autofocus is uitgevoerd. U draait dan aan de scherpstelring om verder scherp te stellen.
U hoeft daarvoor niet eerst de scherpstelstand te wijzigen in MF.
Het Quick-Shift Focussysteem is niet beschikbaar bij de volgende objectieven.

- DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL

- DA L 50-200mm f/4-5.6ED
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Zo werkt het Quick-Shift Focussysteem
1. Werken met Autofocus
Zet de schakelaar scherpstelstand op autofocus en druk de ontspanknop tot halverwege in om
automatisch scherp te stellen.
* Afhankelijk van het model dat u heeft, kunt u scherpstellen met een aantal knoppen op
de camera. Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de camera voor meer informatie over
de beschikbare functies en het gebruik ervan.

2. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai vervolgens aan de scherpstelring
om de scherpstelling te verfijnen.

3. Druk daarna de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.
De scherpstelring draait op sommige objectieven mee tijdens autofocus.
• Raak de ring tijdens het automatisch scherpstellen niet aan om te voorkomen dat niet goed
wordt scherpgesteld. Zie de “PAS OP” op pagina 17 voor meer informatie.
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PAS OP
• Als u gebruik maakt van het Quick-Shift Focussysteem, houdt u de ontspanknop ingedrukt
nadat is scherpgesteld totdat u de opname maakt. Als u de ontspanknop loslaat voordat
u een opname maakt, zal opnieuw automatisch worden scherpgesteld als u weer op de
ontspanknop drukt.
U kunt echter zodanige persoonlijke instellingen voor de camera opgeven, dat u opnamen
kunt maken zonder dat automatisch wordt scherpgesteld als u de ontspanknop loslaat.
Zie de bedieningshandleiding van de camera voor meer informatie over de procedure voor
deze instelling.
• Bij handmatig scherpstellen of gebruik van het Quick-Shift Focussysteem kan dankzij het
mechanisme de scherpstelring vrij ronddraaien als is ingesteld op ∞ (oneindig) of de
minimale scherpstelafstand. Probeer de ring echter niet verder dan deze grenzen te
draaien, omdat dat zal leiden tot slechtere resultaten.
- DA 14mm f/2.8ED [IF]
- DA 55mm f/1.4 SDM
- DA 300mm f/4ED [IF] SDM
- DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM
- DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM
- DA 6-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM
- DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM
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Scherpstellen met de DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM en de DA 300mm f/4ED [IF] SDM
• Met het mechanisme is een gelijke rotatiehoek van de scherpstelring en de afstandschaal
tijdens het scherpstellen niet mogelijk. Controleer altijd de scherpstelling voordat u een
opname maakt. Dat geldt in het bijzonder voor handmatig scherpstellen en het Quick-Shift
Focussysteem.
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Aandachtspunten voor de korte-afstandenschaal
(Voor DA 16-45mm f/4ED AL, DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR, DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL)
In het bereik van de korte-afstandenschaal (minimale brandpuntsafstand) kan bij opnamen die
worden gemaakt bij volledig geopend diafragma, de beeldkwaliteit in de hoeken te lijden hebben
als gevolg van de optische eigenschappen van het objectief.
We raden u aan om een kleiner diafragma te gebruiken als u in dit bereik een opname maakt.
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ZOOMOBJECTIEF
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Scherpstelmarkering

Scherpstelring

Zonnekapbevestigingsmarkering

Afstandenschaal
Zoomring

Zoommarkering

Koppelingsmarkering

Schaal
brandpuntsafstand
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Het zoomobjectief heeft aan de voorzijde een scherpstelring en een zoomring aan de achterzijde.
Draai de zoomring om de gewenste beeldhoek in te stellen (brandpuntsafstand van het objectief).

" Let op:
• Het scherpstelpunt kan iets verspringen als de brandpuntsafstand wordt gewijzigd.
Zoom daarom eerst in of uit en stel daarna scherp.
• De scherpstelmarkering op het zoomobjectief wordt ingesteld in overeenstemming met het
scherpstelpunt als de brandpuntsafstand is ingesteld op tele. De scherpstelmarkering is bij
andere brandpuntsafstanden wellicht niet in overeenstemming met het scherpstelpunt.

Over de zoomring
Draai de zoomring met de klok mee naar de telestand of tegen de klok in naar de groothoekstand.
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MACROLENS
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Met een DA 35mm f/2.8 Macro Limited kunt u scherpstellen vanaf oneindig tot levensgroot [1x].

Vergrotingsschaal
De vergroting wordt aangeduid met de noemer van een breuk op de afstandenschaal. “5” wil
zeggen “1/5x”. Als u eerst de vergroting bepaalt, stelt u de vergroting in in de stand Handmatig
scherpstellen en past u vervolgens de scherpstelling aan door de camera dichter bij of verder weg
van het onderwerp te bewegen.
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DE ZONNEKAP BEVESTIGEN

Het is raadzaam om een zonnekap te gebruiken om verlies van beeldkwaliteit als gevolg van
interne reflectie of licht te voorkomen.

a

a.

Type met schroefdraad (speciale zonnekap voor DA 70mm f/2.4 Limited)
Schroef de zonnekap op de voorzijde van het objectief om ze te bevestigen.
De kap is telescopisch. Schuif ze helemaal uit als u ze wilt gebruiken.

" Let op:
De zonnekap kan niet worden bevestigd op sommige typen circulaire polarisatiefilters die niet
door PENTAX zijn vervaardigd.
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b

c
Zonnekapbevestigingsmarkering

b.

Type met schroefdraad (speciale zonnekap voor DA 40mm f/2.8 Limited)
Schroef de zonnekap op de voorzijde van het objectief om ze te bevestigen.

c.

Type met bajonetvatting
Lijn, bij het bevestigen van de zonnekap, de markering op de zonnekap uit met de markering
op het objectief, en druk beide recht op elkaar. Draai vervolgens de zonnekap rechtsom
(gezien vanaf de voorkant van het objectief) tot ze vast klikt.

" Let op:

• Houd bij het bevestigen van de zonnekap de scherpstelring en de zoomring stevig vast om te
voorkomen dat ze verdraaien.
• Als u de zonnekap niet gebruikt, kunt u die omgekeerd op het objectief bevestigen.
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d

Zonnekapbevestigingsmarkering

d.

Type met bajonetvatting (speciale zonnekap voor DA 21mm f/3.2 AL Limited)
Lijn, bij het bevestigen van de zonnekap, de markering op de zonnekap uit met de markering
op het objectief en druk beide recht op elkaar. Draai vervolgens de zonnekap rechtsom tot
ze niet verder wil.

" Let op:
• Als de zonnekap niet goed bevestigd is, zal bij gebruik van de camera vignettering optreden.
• De speciale zonnekap kan niet op het objectief worden bevestigd als daar een filter op is
geplaatst. Als u de speciale zonnekap samen met een filter wilt gebruiken, bevestigt u een
filter met een diameter van 43 mm op de achterzijde van de zonnekap. (Zie pagina 33)
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1

2

Over het PL-filtervenster
De zonnekap van het type met bajonetsluiting die bij onderstaande lenzen wordt meegeleverd,
heeft een PL-filtervenster voor het vlot instellen van de circulaire polarisatiefilter.
- DA 55mm f/1.4 SDM
- DA 16-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM
- DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL WR
- DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM
- DA 55-300mm f/4-5.8ED
- DA 300mm f/4ED [IF] SDM

PAS OP

- DA 16-45mm f/4ED AL
- DA 17-70mm f/4AL [IF] SDM
- DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM
- DA 50-200mm f/4-5,6ED WR
- DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM

De PL-filtervensterkap van de DA 55mm f/1.4 SDM kan niet op het objectief worden
bevestigd of daarvan worden verwijderd als de zonnekap zich op het objectief bevindt.
Verwijder eerst de zonnekap van het objectief voordat u het venster bevestigt of verwijdert.
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De zonnekap gebruiken met polarisatiefiltervenster

1.
2.

Verwijder de PL-filtervensterkap door ze te verschuiven zoals aangegeven in afbeelding 1.
Draai de buitenste ring van het circulaire polarisatiefilter van het PL-venster zoals aangegeven
in afbeelding 2.

3

3.

Bevestig de PL-filtervensterkap.

" Let op:
• Zorg er bij het maken van opnamen voor dat de PL-filtervensterkap is bevestigd voor
optimaal effect.
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Ingebouwde zonnekap
De volgende objectieven hebben een ingebouwde zonnekap. De zonnekap kan niet van het
objectief worden verwijderd.
• DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF]
• DA 35mm f/2.8 Macro Limited (*), DA 15mm f/4ED AL Limited (*)
Objectieven gemarkeerd met een * hebben een ingebouwde schuivende zonnekap die naar
buiten moet worden getrokken.
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FILTERS

Controleer of de diameter van het filter bij het objectief past en schroef dan het filter op de voorzijde
van het objectief.

" Let op:
• De filterdiameters voor elk objectief staan op pagina’s 46-52.
• Op de DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF] kunnen geen filters worden gemonteerd.

Aandachtspunten voor filters
• Omdat een filter een deel wordt van het optische systeem als het op een objectief wordt
bevestigd, dient u het zorgvuldig te behandelen met betrekking tot stof, vuil en krassen.
Normaal gesproken heeft het monteren van twee filters op een objectief eerder een nadelig
dan een voordelig effect. Monteren van een circulair polarisatiefilter in combinatie met een
ander filter levert geen problemen op.
• Als u een polarisatiefilter bij een camera gebruikt, kies dan een circulaire versie voor de juiste
belichting en autofocus.

Het 30,5mm filter monteren op het DA 40mm f/2.8 Limited-objectief
Normaal gesproken bevestigt u het 49mm filter op de voorzijde van het objectief. U kunt echter
ook een 30,5mm filter op de achterzijde van de speciale zonnekap schroeven.
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Een filter en de speciale zonnekap bevestigen op het DA 21mm f/3.2 AL
Limited-objectief
U kunt een filter met een diameter van 49mm op de voorzijde van het DA 21mm f/3.2 AL Limitedobjectief bevestigen, maar dat kan niet als u de speciale zonnekap gebruikt. Als u een filter wilt
combineren met de speciale zonnekap, schroeft u een 43mm filter op de achterzijde van de
zonnekap.
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Een filter en de speciale zonnekap bevestigen op het DA 70mm f/2.4
Limited-objectief
Bevestig bij het DA 70mm f/2.4 Limited-objectief het filter met een diameter van 49mm op de
voorzijde van het objectief. Als u een filter wilt combineren met de speciale zonnekap, schroeft
u de zonnekap over het bevestigde filter.

" Let op:
• De zonnekap kan niet worden bevestigd op sommige typen circulaire polarisatiefilters die niet
door PENTAX zijn vervaardigd.
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Circulaire polarisatiefilters en vignettering
Circulaire polarisatiefilters zijn dikker dan andere filters. Afhankelijk van het gemonteerde objectief
en de opnameomstandigheden kan vignettering optreden in de vier hoeken van de opname. Zie
de “Compatibiliteitstabel voor PENTAX circulaire polarisatiefilters” op de volgende pagina voor
meer informatie over de compatibiliteit van de PENTAX circulaire polarisatiefilters (op dit moment
niet in productie) met verschillende objectieven. Er zijn twee typen PENTAX circulaire
polarisatiefilters: type A (links in de onderstaande afbeelding) type B (rechts in de onderstaande
afbeelding). Filters van het type B zijn dunner dan filters van het type A.

Type A

Type B
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Compatibiliteitstabel voor PENTAX circulaire polarisatiefilters

* PENTAX circulaire polarisatiefilters zijn op dit moment niet in productie.
JA: compatibel

*JA: compatibel onder voorwaarden

Objectief
DA 14mm f/2.8ED [IF]
DA 15mm f/4ED AL Limited

NEE: niet compatibel

Circulair polarisatiefilter
(type A)
CompatiOpmerkingen
biliteit
NEE Er treedt vignettering op.
NEE Er treedt vignettering op.

Circulair polarisatiefilter
(type B)
CompatiOpmerkingen
biliteit
JA
JA
Gebruik een filter
JA
met een diameter
van 49mm.

JA

Gebruik een filter met een
diameter van 49mm.

DA 35mm f/2.8 Macro Limited

*JA

*Kan worden gemonteerd en
gebruikt. De ingebouwde
zonnekap kan echter niet
worden ingeschoven als het
circulaire polarisatiefilter van
het type A is gemonteerd.

JA

DA 40mm f/2.8 Limited*1

JA

Gebruik een filter met een
diameter van 49mm.

JA

DA 55mm f/1.4 SDM*1
DA 70mm f/2.4 Limited*1

JA
JA

DA 21mm f/3.2 AL Limited*3

JA
JA

Gebruik een filter
met een diameter
van 49mm.
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Objectief

DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM

DA 300mm f/4ED [IF] SDM

DA 12-24mm f/4ED AL [IF]*2
DA 16-50mm f/2.8ED AL [IF]
SDM
DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM

DA 16-45mm f/4ED AL

Circulair polarisatiefilter
Circulair polarisatiefilter
(type A)
(type B)
CompatiCompatiOpmerkingen
Opmerkingen
biliteit
biliteit
*Kan worden gemonteerd
en gebruikt. De bajonetvatting
van de speciale zonnekap
*JA
JA
kan echter niet worden
gemonteerd op het circulaire
polarisatiefilter van het
type A.
*Er treedt
*Er treedt vignettering op bij
vignettering op bij
*JA
brandpuntsafstanden kleiner
*JA
brandpuntsafstande
dan 15mm.
n kleiner dan 15mm.
NEE

Er treedt vignettering op.

JA

*JA

JA
JA

*Kan worden gemonteerd en
gebruikt. De bajonetvatting
van de speciale zonnekap
kan echter niet worden
gemonteerd op het circulaire
polarisatiefilter van het type A.

JA
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Objectief

DA 17-70mm f/4 AL [IF] SDM

Circulair polarisatiefilter
(type A)
CompatiOpmerkingen
biliteit
NEE

DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL
DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL WR
DA L 50-200mm f/4-5.6ED

*JA

DA 50-200mm f/4-5,6ED WR
DA 55-300mm f/4-5.8ED
DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM

JA

*Kan worden gemonteerd en
gebruikt. De bajonetvatting
van de speciale zonnekap
kan echter niet worden
gemonteerd op het
circulaire polarisatiefilter
van het type A.

Circulair polarisatiefilter
(type B)
CompatiOpmerkingen
biliteit
Vignettering treedt
op bij een
*JA
brandpuntsafstand
van 17mm.

JA

JA
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*1 De zonnekap kan niet worden bevestigd op sommige typen circulaire polarisatiefilters die niet door
PENTAX zijn vervaardigd.
*2 Er treedt vignettering op bij brandpuntsafstanden kleiner dan 15mm bij andere PENTAX filters
(bijvoorbeeld het Skylight-filter) in combinatie met circulaire polarisatiefilters.
*3 De speciale zonnekap kan niet worden gemonteerd als er een filter is bevestigd op de voorzijde van
het objectief. Dat geldt ook voor circulaire polarisatiefilters.

" Let op:

• Op het DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF]-objectief kunnen geen filters, ook geen
circulaire polarisatiefilters, worden gemonteerd.
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AANDACHTSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN
OBJECTIEF EN FLITSER

Ingebouwde flitser
De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt bij een afstand kleiner dan 0,7m. Als de flitser toch
wordt gebruikt, wordt er onjuist belicht en treedt vignettering op in de hoeken van de opname.
• Zie het overzicht “Compatibiliteit van DA-objectieven met de ingebouwde flitser” op pagina 42
voor informatie over de compatibiliteit van de ingebouwde flitser met het gebruikte objectief.

Externe flitser
De externe flitser kan wel worden gebruikt als de zonnekap op het objectief is bevestigd.
Voor sommige typen objectieven gelden de volgende voorwaarden.

zDA 14mm f/2.8ED [IF]
zDA 15mm f/4ED AL Limited
De externe flitsers AF540FGZ en de AF360FGZ kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met
het groothoekpaneel (ook als de zonnekap is gemonteerd). Andere externe flitsers worden
afgeraden omdat de hoek van de dekking niet compatibel is met de beeldhoek van het objectief.

zDA 21mm f/3.2 AL Limited
Externe flitsers kunnen zonder problemen worden gebruikt in combinatie met de zonnekap,
als het mogelijk is om de zoom [dekkingshoek] in te stellen op 28mm.

zDA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF]
Externe flitsers kunnen niet worden gebruikt omdat de hoek van de dekking niet compatibel is met
de beeldhoek van het objectief.

DA Lens_DUT.book Page 41 Monday, January 3, 2011 11:48 AM

41
zDA 12-24mm f/4ED AL [IF]
PENTAX externe flitsers die een 24mm-objectief op een kleinbeeld- spiegelreflexcamera dekken,
of een 16mm-objectief op een digitale spiegelreflexcamera, kunnen worden gebruikt als het
objectief is ingesteld op 16mm tot 24mm.
De AF540FGZ en de AF360FGZ kunnen worden gebruikt van 13mm tot 24mm samen met het
groothoekpaneel (bij beide kan ook de zonnekap worden gemonteerd). Bij brandpuntsafstanden
kleiner dan 13mm zullen de hoeken van de opname niet volledig worden belicht.

Andere externe flitsers worden afgeraden omdat de hoek van de dekking niet breed
genoeg is voor de beeldhoek van het objectief.
zDA 16-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM
zDA 16-45mm f/4ED AL
PENTAX externe flitsers die een 24mm-objectief op een kleinbeeld-spiegelreflexcamera dekken,
of een 16mm-objectief op een digitale spiegelreflexcamera, kunnen zonder problemen in
combinatie met een zonnekap worden gebruikt.
* Raadpleeg de handleiding van de externe flitser voor meer informatie.
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Compatibiliteit van DA-objectieven met de ingebouwde flitser
Compatibiliteit
Objectief
DA 14mm f/2.8ED [IF]
DA 15mm f/4ED AL Limited
DA 21mm f/3.2 AL Limited
DA 35mm f/2.8 Macro Limited
DA 40mm f/2.8 Limited
DA 55mm f/1.4 SDM
DA 70mm f/2.4 Limited
DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM
DA 300mm f/4ED [IF] SDM
DA FISH-EYE 10-17mm f/3.5-4.5ED [IF]
DA 12-24mm f/4ED AL [IF]
DA 16-50mm f/2.8ED AL [IF] SDM
DA 16-45mm f/4ED AL
DA 17-70mm f/4 AL [IF] SDM
DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL
DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL WR
DA 50-135mm f/2.8ED [IF] SDM
DA L 50-200mm f/4-5.6ED

NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA*1
JA*4
JA*5
JA
JA
JA
JA

,
,
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA*2
JA*4
JA*6
JA
JA
JA
JA

K-serie
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA*3
JA*4
JA*7
JA
JA
JA
JA
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Compatibiliteit
Objectief
DA 50-200mm f/4-5,6ED WR
DA 55-300mm f/4-5.8ED
DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM

JA
JA
JA

,
,
JA
JA
JA

K-serie
JA
JA
JA

Gebruik de zonnekap niet in combinatie met de ingebouwde flitser, behalve bij de objectieven
DA 35mm f/2.8 Macro Limited, DA 70mm f/2.4 Limited, DA 40mm f/2.8 Limited en DA 21mm f/3.2
AL Limited. Zo voorkomt u dat de flits wordt geblokkeerd door de zonnekap.
*1 Bij een brandpuntsafstand van 35mm of kleiner, en bij een brandpuntsafstand tussen 16
en 50mm en een opnameafstand kleiner dan 1,5m, treedt vignettering op.
*2 Bij een brandpuntsafstand van 28mm of kleiner, en bij een brandpuntsafstand tussen 16
en 50mm en een opnameafstand kleiner dan 1,5m, treedt vignettering op.
*3 Bij een brandpuntsafstand van 20mm of kleiner, en bij een brandpuntsafstand van 35mm
en een opnameafstand kleiner dan 1,5m, treedt vignettering op.
*4 Bij een brandpuntsafstand die kleiner is dan 28mm, en bij een brandpuntsafstand van 28mm
en een opnameafstand van 1m of minder, treedt vignettering op.
*5 Bij een brandpuntsafstand die kleiner is dan 35mm, en bij een brandpuntsafstand van 35mm
en een opnameafstand van 1m of minder, treedt vignettering op.
*6 Vignettering treedt op bij een brandpuntsafstand kleiner dan 35mm.
*7 Bij een brandpuntsafstand die kleiner is dan 24mm, en bij een brandpuntsafstand van 24mm
en een opnameafstand van 1m of minder, treedt vignettering op.
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STATIEFBEVESTIGING

De DA 60-250mm f/4ED [IF] SDM en de DA 300mm f/4ED [IF] SDM zijn uitgerust met een
statiefbevestiging. Om de camera in een horizontale of verticale stand te plaatsen draait u de
vergrendelingsschroef voor de camerastand los, draait u de camera naar wens een kwartslag
naar rechts of naar links en draait u de schroef weer stevig vast.
De statiefbevestiging kan worden gedemonteerd.

Vergrendelingsschroef
camerastand

Statiefbevestiging
• Gebruik uitsluitend stabiele statieven.
• We raden een korte sluitertijd aan omdat grote objectieven de kans op camerabewegingen
vergroten.
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De statiefbevestiging verwijderen
Gebruik een munt, die u naar links draait,
om de statiefbevestiging te verwijderen.
Draai de schroef niet te ver los, want dan
kan hij eruit vallen.

Steek een munt in de sleuf op de schroef
en draai naar links.
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BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

* Voor gebruik bij alle PENTAX digitale spiegelreflexcamera’s.
* AL = werkt met een asferisch objectief, ED = objectief met extra-laag dispersieglas, IF = objectief
met intern focussysteem, SDM = objectief met ultrasone motor
Objectief

DA 14mm f/2.8ED [IF]
14mm (komt overeen met
Brandpuntsafstand
ca. 21,5mm bij kleinbeeld)
Elementen in groepen 12-11
Beeldhoek
90°
Diafragma
f/2.8
Minimaal diafragma f/22
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
0,17m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 0,19x
vergroting
Filterdiameter
77mm
Zonnekap
PH-RBH 77mm
Max. diameter
83,5mm × 69mm
× lengte
Ca. 420g
Gewicht
(met zonnekap ca. 455g)
Zachte hoes
S100-120

DA 15mm f/4ED AL Limited
15mm (komt overeen met
23mm bij kleinbeeld)
8-6
86°
f/4
f/22
KAF-vatting

DA 21mm f/3.2 AL Limited
21mm (komt overeen met ca.
32mm bij kleinbeeld)
8-5
68°
f/3.2
f/22
KAF-vatting

0,18m

0,2m

Ca. 0,15x

Ca. 0,17x

49mm
Ingebouwd

49mm of 43mm
MH-RBA 43mm

63mm × 39,5mm

63mm × 25mm

Ca. 190g
Zachte hoes DA70

Ca. 140g
(met zonnekap ca. 155g)
Speciale hoes

DA Lens_DUT.book Page 47 Monday, January 3, 2011 11:48 AM

47
DA 35mm f/2.8
Macro Limited
35mm (komt overeen met
Brandpuntsafstand
ca. 53,5mm bij kleinbeeld)
Elementen in groepen 9-8
Beeldhoek
44°
Diafragma
f/2.8
Minimaal diafragma f/22
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
0,139m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 1,00x
vergroting
Filterdiameter
49mm
Zonnekap
Ingebouwd
Max. diameter
63mm × 46,5mm
× lengte
Objectief

Gewicht

Ca. 215g

Zachte hoes

Zachte hoes DA70

DA 40mm f/2.8 Limited

DA 55mm f/1.4 SDM

40mm (komt overeen met
ca. 61mm bij kleinbeeld)
5-4
39°
f/2.8
f/22
KAF-vatting

55mm (komt overeen met
ca. 84,5mm bij kleinbeeld)
9-8
29°
f/1.4
f/22
KAF3-vatting

0,4m

0,45m

Ca. 0,13x

Ca. 0,17x

49mm of 30,5mm
MH-RC 49mm

58mm
PH-RBH 58mm

63mm × 15mm

70,5mm × 66mm

Ca. 90g
(met zonnekap ca. 100g)
Speciale hoes

Ca. 375g
(met zonnekap ca. 420g)
S90-100
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Objectief

DA 70mm f/2.4 Limited
70mm (komt overeen
Brandpuntsafstand met ca. 107mm bij
kleinbeeld)
Elementen in groepen 6-5
Beeldhoek
23°
Diafragma
f/2.4
Minimaal diafragma f/22
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
0,7m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 0,12x
vergroting
Filterdiameter
49mm
Zonnekap
MH-RD 49mm
Max. diameter
63mm × 26mm
× lengte

- DA 200mm f/2.8ED [IF] SDM - DA 300mm f/4ED [IF] SDM
200mm (komt overeen met 300mm (komt overeen met
ca. 307mm bij kleinbeeld) ca. 460mm bij kleinbeeld)
9-8
8.1°
f/2.8
f/22
KAF2-vatting

8-6
5.4°
f/4
f/32
KAF2-vatting

1,2m

1,4m

Ca. 0,20x

Ca. 0,24x

77mm
PH-RBK 77mm

77mm
PH-RBK 77mm

83mm × 134mm

83mm × 184mm

Gewicht

Ca. 130g
Ca. 825g
(met zonnekap ca. 150g) (met zonnekap ca. 915g)

Zachte hoes

Zachte hoes DA70

S120-160

Ca. 1070g (met zonnekap
ca. 1160g) (met zonnekap +
statiefbevestiging ca. 1240g)
S120-210

DA Lens_DUT.book Page 49 Monday, January 3, 2011 11:48 AM

49
DA FISH-EYE 10-17mm
f/3.5-4.5ED [IF]
10-17mm
Brandpuntsafstand (kleinbeeldconversie
35mm niet mogelijk)
Elementen in
10-8
groepen
Beeldhoek
180°–100°
Diafragma
f/3.5–f/4.5
Minimaal diafragma f/22–f/32
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
0,14m (Ca. 2,5cm vanaf
brandpuntsafstand voorzijde objectief)
Maximale
Ca. 0,39x
vergroting
Kan niet worden
Filterdiameter
gemonteerd
Zonnekap
Ingebouwd
Max. diameter
68mm × 71,5mm
× lengte
Objectief

Gewicht

Ca. 320g

Zachte hoes

S80-80

DA 12-24mm f/4ED AL [IF] DA 16-45mm f/4ED AL
12-24mm (komt overeen
met ca. 18,5-37mm bij
kleinbeeld)

16-45mm (komt overeen met
ca. 24,5-69mm bij kleinbeeld)

13-11

13-10

99°–61°
f/4
f/22
KAF-vatting

83°–35°
f/4
f/22
KAF-vatting

0,3m

0,28m

Ca. 0,12x

Ca. 0,26x

77mm

67mm

PH-RBI 77mm

PH-RBL 67mm

84mm × 87,5mm

72mm × 92mm

Ca. 430g
(met zonnekap ca. 457g)
S100-120

Ca. 365g
(met zonnekap ca. 390g)
S90-140
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DA 16-50mm f/2.8ED
AL [IF] SDM
16-50mm (komt overeen
Brandpuntsafstand met ca. 24,5-76,5mm bij
kleinbeeld)
Elementen
15-12
in groepen
Beeldhoek
83°–31.5°
Diafragma
f/2.8
Minimaal diafragma f/22
Vattingstype
KAF2-vatting
Minimale
0,3m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 0,21x
vergroting
Filterdiameter
77mm
Objectief

DA 17-70mm f/4 AL [IF]
SDM
17-70mm (komt overeen
met ca. 26-107mm bij
kleinbeeld)
17-12

11-8
76°-29°
f/3.5-5.6
f/22-38
KAF-vatting

0,28m

0,25m

Ca. 0,31x

Ca. 0,34x

67mm

52mm
PH-RBA 52mm
(afzonderlijk verkrijgbaar)

PH-RBJ 77mm

PH-RBM 67mm

Max. diameter
× lengte

84mm × 98,5mm

75mm × 93,5mm

Zachte hoes

18-55mm (komt overeen
met ca. 27,5-84,5mm bij
kleinbeeld)

79°-23°
f/4
f/22
KAF3-vatting

Zonnekap

Gewicht

DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL

Ca. 565g
Ca. 485g
(met zonnekap ca. 600g) (met zonnekap ca. 515g)
S100-140
S90-140

68mm × 67,5mm
Ca. 200g
(met zonnekap ca. 225g)
S80-120
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DA 18-55mm f/3,5-5,6
AL WR
18-55mm (komt overeen
Brandpuntsafstand met ca. 27,5-84,5mm bij
kleinbeeld)
Elementen in
11-8
groepen
Beeldhoek
76°–29°
Diafragma
f/3.5–f/5.6
Minimaal diafragma f/22–f/38
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
0,25m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 0,34x
vergroting
Filterdiameter
52mm
Objectief

Zonnekap
Max. diameter
× lengte
Gewicht
Zachte hoes

DA 50-135mm f/2.8ED
[IF] SDM
50-135mm (komt overeen
met ca. 76,5-207mm bij
kleinbeeld)

DA L 50-200mm f/4-5.6ED
50-200mm (komt overeen
met ca. 76,5-307mm bij
kleinbeeld)

18-14

11-10

31.5°–11.9°
f/2.8
f/22
KAF2-vatting

31.5°-8.1°
f/4-5.6
f/22-32
KAF-vatting

1,0m

1,1m

Ca. 0,17x

Ca. 0,24x

67mm

52mm
PH-RBB 52mm
(afzonderlijk verkrijgbaar)

PH-RBC 52mm

PH-RBK 67mm

68,5mm × 67,5mm

76,5mm × 136mm

66,5mm × 78,5mm

Ca. 685g
(met zonnekap ca. 765g)

Ca. 235g
(met zonnekap ca. 265g)

S90-160

S80-120

Ca. 235g/8.3oz
(met zonnekap ca.
260g/9.2oz)
S80-120
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DA 50-200mm f/45,6ED WR
50-200mm (komt
overeen met ca.
Brandpuntsafstand
76,5-307mm bij
kleinbeeld)
Elementen in
11-10
groepen
Beeldhoek
31.5°–8.1°
Diafragma
f/4–f/5.6
Minimaal diafragma f/22–f/32
Vattingstype
KAF-vatting
Minimale
1,1m
brandpuntsafstand
Maximale
Ca. 0,24×
vergroting
Filterdiameter
49mm
Zonnekap
PH-RBD 49mm
Max. diameter ×
69mm × 79,5mm
lengte
Objectief

DA 55-300mm f/4-5.8ED

DA 60-250mm f/4ED [IF]
SDM

55-300mm (komt overeen
met ca. 84,5-460mm bij
kleinbeeld)

60-250mm (komt overeen
met ca. 92-383mm bij
kleinbeeld)

12-8

15-13

29°–5.4°
f/4–f/5.8
f/22–f/32
KAF-vatting

26.5°-6.5°
f/4
f/32
KAF2-vatting

1,4m

1,1m

Ca. 0,28×

Ca. 0,15×

58mm
PH-RBG 58mm

67mm
PH-RBK 67mm

71mm × 111,5mm

82mm × 167,5mm

Gewicht

Ca. 285g
Ca. 440g
(met zonnekap ca. 320g) (met zonnekap ca. 470g)

Zachte hoes

S80-120

S80-160

Ca. 1.050g (met zonnekap
ca. 1.130g) (met zonnekap +
statiefbevestiging ca. 1.240g)
S100-200
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