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SPAF 90mm F/2.8 Di Macro1:1
SPAF 180mm F/3.5 Di LD [IF] Macro1:1
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ČESKY

 Při použití objektivů na fotoaparátu vybaveného automatickým ostřením a nastaveného do režimu ručního ostření

lehce namáčkněte spoušť a současně otáčejte zaostřovacím prstencem. Jakmile je motiv zaostřen, rozsvítí se v
hledáčku kontrolka správného zaostření.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali nákupem objektivu Tamron pro doplnění své
fotograﬁcké výbavy. Před použitím objektivu si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod, abyste se seznámili jak
se samotným objektivem, tak i fotograﬁckými postupy, které vedou k vytváření snímků nejvyšší kvality. Při
správném používání a péči Vám bude Tamron objektiv dobře sloužit dlouhá léta a umožní Vám vytvářet
krásné a neobyčejné snímky.
 Označuje místa, kterým byste v rámci správného použití objektivu měli věnovat zvýšenou pozornost
 Obsahuje upozornění, kterým byste měli nad rámec běžného použití objektivu věnovat pozornost.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTIVU (viz. obr.
① Sluneční clona
③ Značka správného nasazení sluneční clony na bajonetu
⑤ Prstenec pro ruční ostření
⑦ Stupnice zaostřené vzdálenosti
⑨ Stupnice hloubky ostrosti
⑪ Pojistný šroub objímky upevnění na stativ (B01)
⑬ Clonový kroužek (Nikon, Pentax)
⑮ Zajištění v poloze AE
⑰ Stupnice clon pro zobrazení v hledáčku (Nikon)
⑲ Značka pro nasazení objektivu (Canon)

délku (tj. přední čočka se z tubusu fotoaparátu nevysouvá). Díky této vlastnosti nemusíte při ostření měnit svoji
pozici.
 Zaostřovací prstenec se posouvá i za hranici značky pro nekonečno (∞). Tato vlastnost ulehčuje správné
zaostření předmětů v nekonečnu za různých snímacích podmínek. Při ručním ostření se ujistěte, že snímaný
objekt „v nekonečnu“ je skutečně zaostřen.

CLONA OBJEKTIVU A NASTAVENÍ „AE“ (viz. obr.
 Nastavení clony u fotoaparátů Canon a Minolta

a

)

V souladu se zvoleným režimem fotografování nastavte odpovídající clonu na fotoaparátu.

 Nastavení clony u fotoaparátů Nikon a Pentax (272E)

)

② Značka pro nasazení sluneční clony
④ Prstenec pro otáčení ﬁltru
⑥ Displej se stupnicí poměru zvětšení - makro
⑧ Značka zaostřené vzdálenosti
⑩ Objímka pro upevnění na stativ (B01)
⑫ Přepínač rozsahu ostření (272E)
⑭ Stupnice clon (Nikon, Pentax)
⑯ Ukazatel nastavené clony (Nikon,Pentax)
⑱ Upevňovací bajonet/kontakty (Nikon)

V závislosti na zvoleném režimu fotografování je možné nastavit clonu buď clonovým prstencem na
objektivu nebo z těla fotoaparátu.
Nastavení clony clonovým prstencem na objektivu
Nastavte clonový prstenec na objektivu do takové polohy, aby byl u fotoaparátů Nikon ne nejnižší clonové
hodnotě a u fotoaparátů Pentax byl mimo nastavení „A“. Požadovanou hodnotu potom zvolte na objektivu
nastavením clonového prstence proti rysce.
Nastavení clony z těla fotoaparátu
Nastavte clonový prstenec na objektivu do takové polohy, aby byl u fotoaparátů Nikon na nejnižší clonové
hodnotě a u fotoaparátů Pentax na hodnotě „A“. Požadovanou hodnotu clony potom nastavte ve
fotoaparátu.
Clona se v průběhu zaostřování může měnit. Fotoaparáty se tomu přizpůsobí a nastaví expozici správně. Další

TECHNICKÁ DATA
Ohnisková vzdálenost
Maximální otvor clony
Obrazový úhel (diagonální)
Konstrukce objektivu (skupin, čoček)
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost
Průměr ﬁltru
Maximální poměr zvětšení
Délka
Průměr
Váha

272E
90 mm
F 2,8
27˚
9/10
0,29 m
55 mm
1:1
97
71,5
405 g

B01
180 mm
F 3,5
14˚
11/14
0,47 m
72 mm
1:1
165,7
84,8
920 g

 Délky, průměry a váhy uvedené v technických údajích se týkají objektivů s bajonetem Nikon.

Vlastnosti a vnější vzhled objektivů uvedených v tomto návodu se mohou měnit bez předchozího
upozornění.

NASAZENÍ A SEJMUTÍ OBJEKTIVU
 Nasazení objektivu

Sejměte zadní krytku objektivu. Nastavte proti sobě značku pro upevnění na objektivu ⑭ a značku pro
upevnění na fotoaparátu a objektiv nasaďte. Otáčejte objektivem doprava do slyšitelného zapadnutí
pojistky. U objektivů určených pro Nikon a Pentax plní funkcí značky pro nasazení objektivu značka pro
změnu ohniskové vzdálenosti ⑩.

 Sejmutí objektivu

Na těle fotoaparátu stiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu a otáčejte objektivem proti směru hodinových
ručiček (u objektivů Nikon ve směru hodinových ručiček) tak dlouho, až bude možné jej vyjmout z těla
fotoaparátu.
 Další informace naleznete v návodu k použití svého fotoaparátu.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY MF/AF (viz. obr
 Fotoaparáty značky Nikon a Canon

a

)

Pro přepnutí mezi automatickým (AF) a ručním (MF) ostřením přesuňte jednoduše zaostřovací prstenec
dopředu (AF) nebo dozadu (MF).

 Fotoaparáty Konica Minolta a Pentax (272E)

Zaostřovací prstenec přesuňte do příslušné pozice (AF/MF) za současného stlačení voliče AF/MF na těle
fotoaparátu.

Provedení
Nikon, Canon
Minolta, Pentax

 Objektiv B01 je vybaven vnitřním zaostřovacím mechanismem a proto ani při ostření na makoro nemění svoji

Přepnutí mezi režimem AF/MF
Pouze posunem zaostřovacího prstence
Posunem zaostřovacího prstence za současného stlačení voliče AF/MF na
fotoaparátu

 Prosím čtěte pozorně následující odstavce „Automatické ostření“ a „Ruční ostření“ pro správné nastavení objektivu a

fotoaparátu. Zde uvedené informace porovnejte s příslušnou částí o ostření v návodu vašeho fotoaparátu.

ZAOSTŘOVÁNÍ (Automatické - AF) (viz. obr.

)

1) Nastavte fotoaparát na automatické ostření (AF) a přesuňte zaostřovací prstenec dopředu do pozice AF.
2) Jemným stlačením spouště fotoaparátu dojde k automatickému zaostření. Jakmile objektiv zaostří,
rozsvítí se v hledáčku fotoaparátu značka pro zaostření. Pro pořízení snímku domáčkněte spoušť.
 U fotoaparátů Minolta a Pentax se zaostřovací prstenec v průběhu automatického ostření otáčí i v

případě, že zaostřovací prstenec je posunut do polohy ručního ostření a fotoaparát je nastaven do
režimu automatického ostření. Pokus o ruční ostření nebo držení zaostřovacího prstence může vést
k vážnému poškození objektivu nebo fotoaparátu. Neotáčejte též násilím zaostřovacím prstencem v
režimu ručního ostření. Též ruční otáčení zaostřovacím prstencem v případě, že fotoaparát je
nastaven do režimu AF, může vést k vážnému poškození objektivu nebo fotoaparátu.

ZAOSTŘOVÁNÍ (Ruční - MF) (viz. obr.
 Fotoaparáty Nikon a Canon

)

1) Zaostřovací kroužek jednoduše posuňte dozadu do pozice MF.
2) Při pohledu do hledáčku fotoaparátu zaostřete otáčením zaostřovacího prstence. Správně zaostřeno
je v případě, že hlavní motiv v hledáčku uvidíte ostře.

 Fotoaparáty Minolta a Pentax (model 272E)

1) Přepínač AF/MF na těle fotoaparátu nastavte do pozice MF a poté zaostřovací kroužek posuňte
dozadu do pozice MF
2) Při pohledu do hledáčku fotoaparátu zaostřete otáčením zaostřovacího prstence. Správně zaostřeno
je v případě, že hlavní motiv v hledáčku uvidíte ostře.
 Předtím, než začnete otáčet zaostřovacím prstencem, se ujistěte, že fotoaparát je nastaven na MF.

Pokud je ještě fotoaparát nastaven na AF a budete otáčet zaostřovacím prstencem, riskujete vážné
poškození objektivu nebo fotoaparátu.
 Poznámka pro majitele fotoaparátů Nikon F-501 (N2020): Po nasazení objektivů na Nikon F-501
zvolte, prosím, MF nebo AF přepínači na objektivu i těle fotoaparátu.
 Pokud je zaostřovací kroužek nastaven do pozice AF, je možné jím sice otáčet, ale nemá to žádný
vliv na zaostření motivu.

informace naleznete v návodu k použití svého fotoaparátu.

NASAZENÍ SLUNEČNÍ CLONY (viz. obr.

,

,

a

)

Nastavte značku (•) na sluneční cloně proti odpovídající značce (•) na obrubě objektivu a clonu nasaďte do
bajonetového uchycení (obr. ❶). Otáčejte clonou po směru hodinových ručiček až zacvakne (obr. ❷).
Sluneční clona je správně nasazena, pokud se značka nachází nahoře (obr. ❸) a clona zacvakne.

 Uložení sluneční clony (viz. obr.

)

1) Sluneční clonu sejměte a otočte. Nastavte značku ( ) na sluneční cloně proti odpovídající značce (•)
).
na obrubě objektivu a clonu nasaďte do bajonetového uchycení (obr.
2) Otáčejte sluneční clonou ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až se bude značka (•) nacházet
).
nahoře (obr.

PŘEPÍNAČ ROZSAHU OSTŘENÍ (272e) (viz. obr.

)

Přepínač rozsahu ostření slouží k rychlejšímu ostření objektivu v režimu AF.
Všechny vzdálenosti od nejbližších až po nekonečno
Nastavte přepínač do polohy FULL.
Nastavení na krátké vzdálenosti (0,29 – cca 0,4m)
Nastavte na objektivu zaostřovací vzdálenost mezi 0,29 a 0,4 m a poté nastavte přepínačem rozsahu ostření
polohu LIMIT.
Nastavení od 0,4m do nekonečna
Nastavte na objektivu zaostřovací vzdálenost mezi 0,4m až nekonečno (∞) m a poté nastavte přepínačem
rozsahu ostření polohu LIMIT.
U snímků na krátké vzdálenosti, při kterých se zaostřovací prstenec bude nacházet v rozsahu 0,40 a

0,45 m, není možné nastavit přepínačem ostření polohu LIMIT. Tato vlastnost je dána mechanickou
konstrukcí fotoaparátu.

OBJÍMKA PRO UPEVNĚNÍ NA STATIV (B01) (viz. obr.

a

)

Objektiv B01 je vybaven objímkou pro upevnění na stativ. Dbejte na pevné uchycení fotoaparátu na stativ.

 Nastavení fotoaparátu do svislé nebo vodorovné pozice

1) Uvolněte pojistný šroub objímky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček ( ❶).
2) Otočte fotoaparát kolem osy objektivu a nastavte značku na objímce proti příslušné značce pro
svislou nebo vodorovnou pozici ( ❷).
3) Pevně utáhněte pojistný šroub objímky ve směru hodinových ručiček ( ❸).

 Sejmutí objímky pro upevnění na stativ

1) Otočte pojistným šroubem objímky proti směru hodinových ručiček tak, aby bílá značka na pojistném
šroubu byla proti značce na objímce ( ❷ ❸).
2) Nepatrně za pojistný šroub zatáhněte. Otevřete objímku a sejměte ji.

 Nasazení objímky pro upevnění na stativ

1) Otevřete objímku a nasaďte ji na objektiv.
2) Ujistěte se, že bílá značka nahoře na pojistném šroubu se nachází proti značce na objímce a trochu za
něj zatáhněte ( ❶ ❷).
3) Objímku uzavřete a dobře utáhněte pojistný šroub.
Během snímání objímky držte fotoaparát pevně, aby Vám fotoaparát nebo objektiv neupadly. Před

zatáhnutím za pojistný šroub se ujistěte, že bílá značka na pojistném šroubu se nachází proti
značce na objímce.

MANIPULACE S NASAZENÝM FILTREM (B01)
Objektiv B01 je vybaven novým systémem (FEC – Filter Effect Control), který vám umožní otáčet ﬁltrem i při
nasazené sluneční cloně. Otáčením prstence ④, který je součástí upevnění ﬁltru, se současně otáčí i ﬁltr –
tímto způsobem je např. možné správně nastavit polarizační ﬁltr.
Prstenec pro otáčení ﬁltru se otáčí na opačnou stranu než ﬁltr. Při otáčení prstence po směru

hodinových ručiček se ﬁltr otáčí v protisměru hodinových ručiček. Úhel otočení prstence není stejný
jako úhel otočení ﬁltru. Pokud chcete nastavit polarizační ﬁltr do zcela přesné polohy a současně
použít index jako standard, sejměte sluneční clonu a otočte ﬁltr ručně za současného sledování
indexu.

SVĚTELNOST OBJEKTIVU (viz. obr.

)

Při vysouvání objektivu za účelem dosažení většího poměru zvětšení při snímcích na krátkou vzdálenost se
snižuje množství světla dopadajícího na ﬁlm (snímač) a tím současně také skutečná clona.Expoziční TTL
automatika fotoaparátu tuto ztrátu automaticky vyrovná a tomuto úbytku světelnosti se přizpůsobí. Pokud
používáte externí expozimetr nebo externí blesk, je třeba tento úbytek světelnosti při stanovení expozice v
závislosti na měřítku zvětšení zohlednit. Příslušné hodnoty těchto korekcí naleznete v tabulce.

HLOUBKA OSTROSTI (viz. obr.

)

U fotoaparátů, které jsou vybaveny funkcí pro kontrolu hloubky ostrosti můžete hloubku ostrosti posoudit v
hledáčku fotoaparátu. Bližší podrobnosti naleznete v návodu k fotoaparátu.

INFRAFOTOGRAFIE
Všimněte si, že objektivům chybí stupnice pro fotografování v infra světle. To znamená, že objektivy nelze
použít pro fotografování na černobílé infra ﬁlmy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO SNÍMÁNÍ
 Při používání vestavěného blesku nepoužívejte sluneční clonu, došlo by k částečnému zastínění snímku.
 Při snímcích na krátké vzdálenosti může objektiv omezovat světlo blesku i v případě sejmuté sluneční

clony, což se projeví na snímku stínem v jeho dolní části. V těchto případech doporučujeme použití
externího blesku. Nalistujte si v návodu k použití fotoaparátu příslušnou část pojednávající o použití
vestavěného blesku.
 Pokud používáte objektiv ve spojení s jedním z našich telekonvertorů, pracujte v režimu ručního ostření. Při
použití telekonvertorů nemusí automatické ostření pracovat spolehlivě v závislosti na ohniskové
vzdálenosti. Příčina spočívá v zaostřovacím systému fotoaparátu. Optimálních výsledků dosáhnete s
objektivy Tamron při použití telekonvertorů Tamron. Telekonvertory ostatních výrobců nemusí za určitých
okolností pracovat spolehlivě. Po nasazení telekonvertoru může klást zaostřovací prstenec větší odpor,
nejedná se ale o závadu.
 Pokud používáte objektiv v makro-rozsahu, může být za určitých okolností nutné použít stativ pro
zabránění otřesům při expozici. Pro dosažení kratších expozičních časů doporučujeme též použít citlivější
ﬁlmy (ISO 400 a výše) nebo nastavení vyšší citlivosti snímače – ISO u digitálních zrcadlovek.
 Nepokoušejte se otáčet násilím zaostřovacím prstencem, pokud je fotoaparát a/nebo objektiv nastaven v
režimu automatického ostření (AF). Mohlo by dojít k poškození objektivu a/nebo fotoaparátu.
 Některé typy fotoaparátů zobrazují nejnižší a nejvyšší clonové číslo pouze jako přibližnou hodnotu. To je
vlastnost konstrukce fotoaparátu a nejedná se tedy o vadu objektivu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ OBJEKTIVU
 Nedotýkejte se povrchu čoček. Pro odstranění prachu použijte vhodnou utěrku nebo pinzetu. Pokud

objektiv nepoužíváte, mějte vždy nasazené oba ochranné kryty.
 Otisky prstů nebo špínu na čočce odstraníte speciální utěrkou, na kterou kápnete malé množství čistící

kapaliny a čočku vyčistíte krouživými pohyby směrem od středu ke krajům.
 K čistění tubusu objektivu používejte silikonovou utěrku.
 Jakákoliv tvorba plísně může mít za následek poškození objektivu. Vyčistěte objektiv po použití v blízkosti

vody nebo vlhkých míst. Ukládejte objektiv na na čistém, chladném a suchém místě. Pokud ukládáte
objektiv do obalu, vložte k němu běžné dostupný vysušovací prostředek, např. silikagel, a ten čas od času
vyměňte. Jakmile by začalo docházet k tvorbě plísní, obraťte se na autorizovaný servis nebo obchod s
fotoaparáty.
 Nedotýkejte se kontaktů mezi objektivem a fotoaparátem, protože prach, nečistoty nebo skvrny mohou
způsobit přerušení kontaktů mezi objektivem a fotoaparátem.
 Při použití fotograﬁcké výbavy (fotoaparát(ů) a objektiv(ů)) v prostředí s výraznými výkyvy teploty, ponechte
po přechodnou dobu své vybavení v brašně nebo igelitovém sáčku, aby se mohly zvolna přizpůsobit okolní
teplotě. Snížíte tím riziko možných problémů.

