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Turvallisuustietoja
Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

Turvallisuustietoja
Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Korjaukseen, tarkastukseen ja sisäiseen 

testaukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fujifi lm-jälleenmyyjääsi.

• Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran 

Käyttäjän opas huolellisesti ennen käyttöä.

• Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa.

Tietoja kuvakkeista
Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja 

aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta 

huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti.

VAROITUS
Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta 

jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin hen-

kilövahinkoihin.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jät-

täminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineelli-

siin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.

Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota (”Tär-

keä”).

Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kysei-

nen toiminto on kielletty (”Kielletty”).

Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toi-

minto on suoritettava (”Pakollinen”).

Tuotteen (mukaan lukien lisätarvikkeet) symbolit tarkoittavat seuraavaa:

Vaihtovirta

Tasavirta

Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)

E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

 VAROITUS VAROITUS
Älä koske tuotteen etu- tai takaosassa olevia kierteitä.Älä koske tuotteen etu- tai takaosassa olevia kierteitä. Tämän varotoimen 

laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Jos tuote on vahingoittunut putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä Jos tuote on vahingoittunut putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä 
kosketa rikkinäisiä osia.kosketa rikkinäisiä osia. Tämän varotoimen laiminlyönti saattaa aiheuttaa 

henkilövahinkoja.

Älä aseta epävakaille alustoille.Älä aseta epävakaille alustoille. Tuote saattaa pudota aiheuttaen henki-

lövahinkoja.

Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi.Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. Tämän varotoi-

men noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pysyvään näön heikke-

nemiseen.

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Älä säilytä paikoissa, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille.Älä säilytä paikoissa, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille. Älä 

jätä laitetta suljettuun ajoneuvoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän 

varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai 

palovammoja.

Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Laite voi aiheuttaa pienille lapsille 

henkilövahinkoja.

Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita.Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita. Au-

ringonvalon tarkentuminen kameraan, kun aurinko on kuva-alassa tai 

lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä 
suoran auringonvalon ulottumattomissa.suoran auringonvalon ulottumattomissa. Objektiivin kohdistama aurin-

gonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä jalustaan.Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä jalustaan. Tuo-

te voi pudota tai osua muihin esineisiin aiheuttaen vahinkoa.

Johdanto
Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän opaskirjan 

sisällön ennen kameran käytön aloittamista. Säilytä opaskirjaa paikassa, jossa se on kaikkien laitetta 

käyttävien luettavissa.

Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käsikirja sisältää ohjeet seuraaville FUJINON-elokuvaobjektiiveille: E-mount MK18-55mmT2.9/

MK50-135mmT2.9 ja X-mount MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9.

 ■ Symbolit
 QTämä kuvake ilmaisee tietoa, joka pitäisi lukea laitteen vahingoittumisen estämiseksi.

 RTämä kuvake ilmaisee käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa.

E Tämä kuvake ilmaisee E-mount MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9 -objektiivien ohjeita.

X Tämä kuvake ilmaisee X-mount MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9 -objektiivien ohjeita.

Ohjeet, joita ei ole merkitty jommallakummalla yllä olevista kuvakkeista, koskevat sekä E- että X-mount-

objektiiveja.
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X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

 VAROITUS VAROITUS

Älä käytä 
kylpyhuoneessa tai 

suihkussa.

Älä upota veteen tai altista vedelle.Älä upota veteen tai altista vedelle. Tämän varotoimen laiminlyönti 

voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä pura osiin.

Älä pura (älä avaa kuorta).Älä pura (älä avaa kuorta). Tämän varotoimen laiminlyömisestä voi 

seurata tuotteen toimintahäiriön aiheuttama tulipalo, sähköisku tai 

loukkaantuminen.

Älä kosketa 
sisäisiä osia

Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seuraukse-Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seuraukse-
na, älä koske esiin tulleisiin osiin.na, älä koske esiin tulleisiin osiin. Tämän varotoimen noudattamatta 

jättämisen seurauksena saattaa olla vaurioituneiden osien kosket-

tamisen aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen. Poista kame-

ran akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. 

Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.

Älä aseta epävakaille alustoille.Älä aseta epävakaille alustoille. Tuote saattaa pudota aiheuttaen 

henkilövahinkoja.

Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi.Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. Tämän va-

rotoimen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pysyvään näön 

heikkenemiseen.

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Älä käytä tai säilytä paikoissa, jotka ovat alttiita höyrylle tai savulle tai ovat Älä käytä tai säilytä paikoissa, jotka ovat alttiita höyrylle tai savulle tai ovat 
erittäin kosteita tai pölyisiä.erittäin kosteita tai pölyisiä. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa 

tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä suoraan auringonvaloon tai paikkoihin, jotka ovat alttiina erittäin Älä jätä suoraan auringonvaloon tai paikkoihin, jotka ovat alttiina erittäin 
korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä.korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä. 
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tuli-

palon.

Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Laite voi aiheuttaa pienille lapsille 

henkilövahinkoja.

Älä käsittele märin käsin.Älä käsittele märin käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen 

voi aiheuttaa sähköiskun.

Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita.Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita. Au-

ringonvalon tarkentuminen kameraan, kun aurinko on kuva-alassa tai 

lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä 
suoran auringonvalon ulottumattomissa.suoran auringonvalon ulottumattomissa. Objektiivin kohdistama aurin-

gonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä jalustaan.Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä jalustaan. Tuo-

te voi pudota tai osua muihin esineisiin aiheuttaen vahinkoa.

Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissaSähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa

Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein: Tämä symboli tuotteessa 

tai käyttöoppaassa ja takuussa ja/tai tuotteen pakkauksessa tarkoit-

taa, että tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote 

tulee toimittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden 

keräyspisteeseen.

Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mah-

dollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi muu-

ten olla seurauksena tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.

Raaka-aineiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa 

tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liik-

keestä, josta ostit tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: Halutessasi 

hävittää tuotteen, mukaan lukien paristot ja akut, ota yhteyttä paikalliseen viran-

omaiseen kysyäksesi asianmukaisesta hävittämisestä.
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Tuotteen huoltaminen
• Kun käytössä on vastavalosuoja, älä nosta tai kannattele kameraa pelkästään vastavalosuojasta.

• Poista objektiivin tai suotimen lasipinnoilla oleva pöly ja lika puhaltimella. Poista tahrat ja sormen-

jäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai linssinpuhdistusliina pieneen määrään linssin-

puhdistusainetta ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä tahroja tai 

koskemasta lasia sormilla.

• Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia kuten maalin ohenninta tai bentseeniä objektiivin puhdis-

tamiseen.

• Kiinnitä objektiivin etu- ja takasuojukset, kun objektiivi ei ole käytössä.

• Säilytä objektiivia ja suodinta viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostu-

misen. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai nafta- tai kamferikoipallojen kanssa.

• Pidä objektiivi kuivana. Ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Pyyhi sade ja vesipisarat pois.

• Objektiivin jättäminen lämmityslaitteen tai erittäin kuuman paikan lähelle saattaa aiheuttaa vauri-

oita tai vääntymistä.

• On mahdollista, että objektiivin lasit sumentuvat, kun objektiivi tuodaan viileästä paikasta paikkaan, 

jonka lämpötila ja ilmankosteus on korkea. Välttääksesi lasien sumentumista anna objektiivin sopeu-

tua käyttöympäristönsä lämpötilaan ennen objektiivin liikuttamista.

• Pidä objektiivin signaaliliitännät puhtaina (vain X-objektiivit).
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Objektiivin ominaisuudet
Nämä objektiivit on tarkoitettu videoille.

E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

Näissä täysin käsisäätöisten objektiivien E-kiinnikkeissä ei ole elektronisia liitäntöjä. Kameran ja objek-

tiivin välillä ei tapahdu tiedonsiirtoa.

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

Näissä täysin käsisäätöisten objektiivien X-kiinnikkeissä ei ole elektronisia liitäntöjä. Kameran ja objek-

tiivin välillä voi tapahtua tiedonsiirtoa.

 QObjektiivi ei välttämättä toimi odotetulla tavalla ja kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä 

kameran laiteohjelmiston vanhemmilla versioilla. Päivitä kameran laiteohjelmisto uusimpaan versioon. 

Ohjeet kameran laiteohjelmiston version tarkistamiseen ja päivittämiseen löytyvät seuraavalta verkko-

sivulta:

 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware

 Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, apua saa paikalliselta maahantuojalta, jonka tiedot 

löydät kameran mukana toimitetusta ”FUJIFILM Worldwide Network” -materiaalista.

Mukana toimitettavat lisävarusteet
E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

• Objektiivin etusuojus (osanumero BU00006892-1**)

• Objektiivin takasuojus (osanumero BB00038220-1**)

• Vastavalosuoja (MK18-55mm: osanumero BU00007497-1**/MK50-135mm: osanumero BU00007584-1**)

• Vastavalosuojan suojus (osanumero 057B00742627*)

• Suojapäällyskangas (osanumero FZ00010454-1**)

• Zoomausvipu (osanumero 047B00160740*)

• Tukijalka ×1 (25,5 mm/M3 tukitankoon kiinnitystä varten, osanumero BB00038388-1**)

• Jatkojalka ×2 (17,95 mm tukitankoon kiinnitystä varten, osanumero BB00035717-1**)

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

• Objektiivin etusuojus (osanumero BU00006892-1**)

• Objektiivin takasuojus (osanumero BB00036846-1**)

• Vastavalosuoja (MKX18-55mm: osanumero BU00007497-1**/MKX50-135mm: osanumero 

BU00007584-1**)

• Vastavalosuojan suojus (osanumero 057B00742627*)

• Suojapäällyskangas (osanumero FZ00010454-1**)

• Zoomausvipu (osanumero 047B00160740*)

• Tukijalka ×1 (18 mm/M5 tukitankoon kiinnitystä varten, osanumero BB00041810-10*)

• Jalustarenkaan jalka (osanumero BF00019594-1**)

 QSuluissa olevat osanumerot ovat tarpeen tilattaessa vara- tai vaihto-osia.
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Objektiivin osat
E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

A Vastavalosuojan suojus

B Vastavalosuoja (P 8)

C Vastavalosuojan lukitusnuppi

D Objektiivin indeksimerkki

E Tarkennusrengas

F Huoltoliitännät ×4 (M3, syvyys 3 mm)

G Zoomausrengas

H Himmenninrengas

I Makrorengas makrokytkimellä

J Kiinnitysmerkki *

K Objektiivin signaaliliitännät *

L F.f (laipan) tarkennusrengas F.f-lukitusnupilla

M Zoomausvivun liitäntä ×1 (M3, syvyys 2,8 mm)

N Jalustajalan kiinnitysasennon indeksimerkki *

O Tukijalan liitäntä

P Vastavalosuojan kiinnitysmerkki

Q Objektiivin takasuojus

R Objektiivin etusuojus

S Jalustarenkaan jalka *

T Jalustajalan kiinnitysruuvi *

* Vain  X.
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Lisävarusteiden kiinnittäminen
E X Zoomausvivun kiinnittäminen
Zoomausvipu kiinnitetään zoomausvivun liitäntään. 

Kierrä vipu tiukasti liitäntään.

E Tuki- ja jatkojalkojen kiinnittäminen
Tukijalkaa käytetään kiinnitettäessä objektiivia tuki-

tankoon (saatavana erikseen kolmannen osapuolen 

toimittajilta). Tukijalka kiinnitetään tukijalan liitän-

tään.

Esimerkki
A Objektiivi

B Kamera

C Tukitanko

D Tuki-/jatkojalka

 RKäytä jatkojalkaa, jos tukijalka ei ole riittävän pitkä.

X Tukijalan kiinnittäminen
Tukijalkaa käytetään kiinnitettäessä objektiivia tuki-

tankoon (saatavana erikseen kolmannen osapuolen 

toimittajilta). Tukijalka kiinnitetään tukijalan liitän-

tään.

Esimerkki
A Objektiivi

B Kamera

C Tukitanko

D Tukijalka

X Jalustanrankaan jalan kiinnittäminen
Kohdista jalustarenkaan jalan tappi kamerassa olevan jalustajalan kiinnitysasennon indeksimerkin 

kanssa ja kiristä jalustajalan kiinnitysruuvit.

Kun kiinnität jalustarenkaan jalkaa jalustaan, käytä 

näitä merkkejä jalustan kiinnitysruuvien paikkojen 

löytämiseksi.
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Objektiivin kiinnittäminen kameraan
E Esimerkki X Esimerkki 1 Poista rungon suojus kamerasta ja takasuojus ob-

jektiivista.

2 Aseta objektiivi kiinnityskohtaan siten, että objek-

tiivin indeksimerkki (E) tai kiinnitysmerkki (X) on 

kohdakkain kameran rungossa olevan kiinnitys-

merkin kanssa.

 QOta huomioon, että joissakin tapauksissa kameran 

rungossa ei välttämättä ole kiinnitysmerkkiä (vain E).

•  Kiinnittäessäsi objektiiveja varmista, ettei pölyä tai muita vieraita aineita pääse kameraan.

•  Varo, ettet koske kameran sisäosiin.

•  Kierrä objektiivia, kunnes se napsahtaa paikalleen.

•  Älä paina objektiivin vapautuspainiketta, kun olet kiinnittämässä objektiivia.

 QEnnen kuin käytät objektiivia ensimmäistä kertaa tai sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt sen toiseen kame-

raan, mittaa polttoväli laipasta (P 10).

 QObjektiivin kiinnitysmenetelmä voi vaihdella kamerakohtaisesti.

 Vastavalosuoja
E X Esimerkki

Vastavalosuojan kiinnitysmerkki

Vastavalosuojan lukitusnuppi

 ■ Vastavalosuojan kiinnittäminen
• Löysää vastavalosuojan lukitusnuppia kiertämällä 

sitä vastapäivään.

• Liu’uta vastavalosuoja objektiiviin, kunnes se kosket-

taa kohollaan olevaa uloketta.

• Kierrä vastavalosuojaa, kunnes lukitusnuppi on koh-

dakkain objektiivissa olevan vastavalosuojan kiinni-

tysmerkin kanssa.

• Kiristä lukitusnuppi.

 ■ Suojuksen poistaminen
• Löysää vastavalosuojan lukitusnuppia kiertämällä 

sitä vastapäivään.

• Liu’uta vastavalosuojaa suoraan eteenpäin irti ob-

jektiivista.

Eri objektiivien vastavalosuojat ovat eri muo-

toisia. Varmista, että käytät oikeaa vastavalo-

suojaa.

 QKäytä vastavalosuojan suojusta vastavalo-

suojan kanssa.

 QVäärän vastavalosuojan käyttäminen voi 

aiheuttaa vinjetointia tai muita ei-toivottuja 

tuloksia.

E MK 18-55 mm

X MKX 18-55 mm

E MK 50-135 mm

X MKX 50-135 mm
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Objektiivin ohjaimet
 QMuista kuivata objektiivi täysin ennen käyttöä, jottei objektiiviin pääsi vettä.

E X Zoomaus
Kierrä zoomausrengasta loitontaaksesi (A), jolloin 

kuvassa näkyvä alue laajenee, tai lähentääksesi (B) 

kohteeseesi, jotta se täyttäisi suuremman alan kuvas-

ta.

E X Aukko
Kierrä aukkorengasta pienentääksesi aukkoa (C), 

mikä kasvattaa f-lukua ja kaventaa aukkoa, tai suu-
rentaaksesi aukkoa (D) pienentääksesi f-lukua ja 

laajentaaksesi aukkoa.

E X Tarkennus
Kierrä tarkennusrengasta säätääksesi tarkennusta. 

Kierrä rengasta pienentääksesi (E) tai kasvattaak-
sesi (F) tarkennusetäisyyttä.

E

X

E X Makrozoomaus
A Kierrä tarkennusrengasta pienimpään tarkennu-

setäisyyteen.

B Liu’uta makrokytkintä kuvan osoittamalla taval-

la ja pidä se tässä asennossa samalla kun kierrät 

makrorengasta niin pitkälle kuin se menee kuvan 

osoittamaan suuntaan.

C Kierrä zoomausrengasta valitaksesi tarkennus-

asennon.

Huomaa: objektiivia voidaan käyttää siten, että makro-

rengas sijaitsee makro- ja normaaliasentojen välissä, 

mutta siinä tapauksessa myös pienin tarkennusetäi-

syys ja tarkennusalue määrittyvät makro- ja normaali-

asentojen vastaavien väliin.

Makrozoomauksen lopettaminen: Käännä makrorengasta 

vastakkaiseen suuntaan kuin kuvassa, kunnes makro-

kytkin napsahtaa takaisin paikalleen.

E

X
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 Laipan polttovälin säätäminen
Laipan polttoväli on objektiivin kiinnityslaipan ja polttotason välinen etäisyys. Se voi vaihdella kame-

rasta ja jopa sellaisista tekijöistä kuin ympäristön lämpötilasta riippuen. Jos laipan polttoväli on väärä, 

kamera ei tarkenna oikealla etäisyydellä, kun lähennät tai loitonnat. Noudata alla olevia ohjeita laipan 

polttovälin korjaamiseksi.

E X Valmistelut
1 Valmistele kohteesi. Voit käyttää ”Siemens star” -mallia, joka on mustavalkoinen sädehtiviä puolia 

sisältävä kuvio ja joka on saatavissa osoitteesta http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/

tv_cine/resources/ . Jos et pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin, voit käyttää suurikontrastista 

kohdetta, kuten mustavalkoista kalenteria.

2 Kiinnitä objektiivi kameraan ja valitse suurin aukko.

 QSuurimman aukon valitseminen pienentää syväterävyyttä, mikä helpottaa tarkennuksen säätämis-

tä. Sinun on kohdistettava mahdollisimman tarkasti säätäessäsi laipan polttoväliä.

E X Säädön suorittaminen
1 Löysää F.f-lukitusnuppia kiertämällä sitä vastapäivään.

2 Loitonna niin pitkälle kuin mahdollista.

3 Kierrä F.f-rengasta käyttämällä F.f-lukitusnuppia tarkentaaksesi Siemens star -kuvioon. Etsi asento, 

jossa mustat ja valkoiset puolat näkyvät terävimpinä.

4 Lähennä niin lähelle kuin mahdollista.

5 Tarkenna Siemens star -kuvioon.

6 Loitonna niin kauas kuin mahdollista ja katso, onko tarkennusasento sama kuin vaiheessa 3.

7 Toista vaiheet 2–6 kaksi tai kolme kertaa. Säätö on valmis, kun ihanteellinen tarkennussijainti on 

sama kaikilla polttoväleillä. Jos näin ei ole, on tehtävä lisäsäätöjä, ja sinun on palattava vaiheeseen 

2.

8 Kiristä F.f-lukitusnuppi tiukasti, kun säätö on valmis.

 QJos olet pimeässä paikassa, suurenna kameran ISO-herkkyyttä ennen säätämistä.

Aseta kohde 

noin 3 m:n 

etäisyyteen.

Suurin aukko ”F.f”-tarra, joka esittää tehtaalla mitattua laipan 

viitteellistä polttoväliä ja joka on laitettu 

objektiiviin ennen lähetystä.

F.f-rengas
F.f-lukitusnuppi

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/
http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/
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Kolmannen osapuolen lisävarusteet
Ajantasaisia tietoja yhteensopivista kolmannen osapuolen lisävarusteista on saatavissa seuraavilta 

verkkosivuilta:

E http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/

X http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/index.html

Korjaukset ja huolto
E  Jos olet ostanut objektiivin MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9, käy seuraavassa URL-osoitteessa:

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf

X  Jos olet ostanut objektiivin MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9, katso tietoja laitteen mukana 

tulleesta lehtisestä tai käy seuraavassa URL-osoitteessa:

http://www.fujifilm.com/contact/
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Tekniset tiedot

Tyyppi
EE MK 18–55 mmT2.9 MK 18–55 mmT2.9
XX MKX 18–55 mmT2.9 MKX 18–55 mmT2.9

EE MK 50–135 mmT2.9 MK 50–135 mmT2.9
XX MK X50–135 mmT2.9 MK X50–135 mmT2.9

Objektiivin kiinnitys E E-kiinnitys

X X-kiinnitys

Polttoväli 18–55 mm 50–135 mm

Zoomaussuhde 3,0× 2,7×

Suurin suhteellinen aukko (F-luku) F2.8

Pienin T-arvo T2.9

Aukkoalue T2.9–T22, suljettu

Kuvan kattavuus 28,5 mm

Laipan polttoväli (ilmassa) E 18 mm

X 17,7 mm

Säädettävä alue ±0,2 mm

Vähimmäisetäisyys kohteeseen (polttotasosta) 0,85 m 1,2 m

Makrotilassa 0,38 m 0,85 m

Kuvakulma *
Diagonaalinen 76,7°–29,1° 31,8°–12,1°

*1, 28,5 mm:n kuvakennolla.

*2  Kuvakulma voi vaihdella kuvaustilan ja vastaavan 

mukaan.

Objektiivin todellinen halkaisija
Etuelementti 56,0 mm 55,0 mm

Takaelementti 27,0 mm 24,6 mm

Aukon ohjaus Manuaalinen (rengas pyörii jopa 60°)

Zoomauksen ohjaus Manuaalinen (rengas pyörii jopa 90°)

Tarkennuksen ohjaus Manuaalinen (rengas pyörii jopa 200°)

Kokonaispituus E 206,3 mm

X 206,6 mm

Paino (noin, ilman objektiivin suojusta, vastavalo-

suojaa, tuki-/jatkojalkaa tai jalustarenkaan jalkaa)
E 965 g

X 1 080 g

Ulkoinen halkaisija objektiivin edestä 85 mm

Suotimen halkaisija 82 mm

Hammaspyörän väli (aukko, zoomi ja tarkennus) 0,8 M

Levyjen määrä 9

 QParannukset saattavat johtaa ilmoittamattomiin muutoksiin teknisissä tiedoissa ja ulkonäössä.

 QObjektiivin valmistustavasta johtuen kameran tarkennusetäisyyden ilmaisimen ilmoittama etäisyys 

(”etäisyysilmaisin”) saattaa joissain tapauksissa poiketa todellisesta tarkennusetäisyydestä. Käytä ”etäi-

syysilmaisinta” vain ohjeellisena arvona.
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Ulkoinen näkymä
E MK 18–55 mmT2.9- ja MK 50–135 mmT2.9-objektiiveilla on samat ulkoiset mitat.
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X MKX 18–55 mmT2.9- ja MKX 50–135 mmT2.9-objektiiveilla on samat ulkoiset mitat.
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206,3 kiinnityspinnasta 

206,6 kiinnityspinnasta 

92,8 tukijalan kiinnitysasentoon

95,8 tukijalan kiinnitysasentoon



MemoMemo



FUJIFILM Worldwide Network
E Jos olet ostanut objektiivin MK18–55mmT2.9/MK50–135mmT2.9, käy seuraavassa URL-osoitteessa:

 http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf

X Jos olet ostanut MKX18–55mmT2.9-/MKX50–135mmT2.9-objektiivin, katso tietoja laitteen mukana 

tulleesta lehtisestä tai käy seuraavassa URL-osoitteessa:

 http://www.fujifilm.com/contact/
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