
Nomenclatuur
① Lensontgrendelhendel
② Bevestig-index (EF-lens)
③ Bevestig-index (EF-S-lens)
④ Voorste vatting
⑤ Voorste contacten
⑥ Bevestigingsindex (camerazijde)
⑦ Achterste vatting
⑧ Achterste contacten
⑨ Rubberen ring

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Canon product.
De Canon vattingadapter EF-EOS R is ontworpen om EF-serie lenzen *1 
te kunnen gebruiken met EOS-R-serie camera’s.
Hiermee kunnen autofocus, beeldstabilisatoren en andere functies in de 
aan de camera bevestigde lens worden gebruikt *2.

*1 RF lenzen, EF-M lenzen of CN-E lenzen (EF Cinema lenzen) niet 
inbegrepen.

*2 Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de 
gebruikte lens en camera.

 Voorzichtig Informatie met betrekking tot de risico's die kunnen 
leiden tot letsel.

 ● Laat het product niet achter op plaatsen die blootgesteld zijn aan 
extreem hoge of lage temperaturen. Het product kan brandwonden of 
letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

 ● Steek nooit uw handen of vingers in het product. Dit kan letsel tot 
gevolg hebben.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt
 Waarschuwing om storingen of schade aan de lens of de camera 

te voorkomen.

 Extra informatie over het gebruik van de adapter en het maken van 
foto’s.

 zWanneer u een lens gebruik die zwaarder is dan de camera, zorg er dan 
voor dat u de lens vasthoudt.
 zBij het loskoppelen van de adapter, moet u ervoor zorgen dat de voorste en 
achterste dop zijn bevestigd om de contacten te beschermen. Zorg ervoor 
dat de indices van de adapter en de dop zijn uitgelijnd bij het bevestigen 
van de doppen.
 zContactpunten die zijn gekrast, vuil gemaakt, of vingerafdrukken op zich 
hebben, kunnen leiden tot foutieve aansluitingen of corrosie, wat kan leiden 
tot storingen. Als de contactpunten vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met 
een zachte doek.
 zOmdat de minimale scherpstelafstand van een lens verlengd wordt wanneer 
deze adapter is bevestigd, kan de maximale vergroting en het gezichtsveld 
veranderen.
 zDe achterste bevestiging op de adapter is voorzien van een rubberen ring 
om de stofbestendigheid en waterbestendigheid te verbeteren. Door de 
rubberen ring kunnen er wrijvingssporen ontstaan rond de objectiefvatting 
van de camera, maar dit heeft geen invloed op het gebruik.

 zRubberen ringen kunnen worden vervangen bij een Canon Service Center 
(tegen betaling).

■ Aanbrengen en loskoppelen van de adapter
Procedures bijvoegen
1. Schakel de camera UIT.
2. Bevestig de lens aan de adapter.

Lijn de bevestigingswijzer op de lens uit met hetzelfde teken op de 
adapter, en draai de lens rechtsom totdat u een klik hoort.
(Afb. ❶-A voor EF-lenzen, Afb. ❶-B voor EF-S-lenzen)

3. Bevestig de adapter op de camera terwijl de lens er nog aan 
bevestigd is.
Lijn de bevestigingswijzer op de adapter uit met hetzelfde teken op 
de camera, en draai de adapter rechtsom totdat u een klik hoort. (Afb. 
❷)

Procedures loskoppelen
1. Schakel de camera UIT.
2. Koppel de adapter los van de camera terwijl de lens er nog aan 

bevestigd is.
Draai de adapter tegen de wijzers van de klok in terwijl u op de 
ontgrendelingsknop van de cameralens drukt. Koppel de adapter los 
eens hij gestopt is met draaien. (Afb. ❸)

3. Koppel de lens van de adapter los.
Draai de lens linksom terwijl u op de ontgrendelingshendel voor de 
lens op de adapter drukt. Koppel de lens los eens hij gestopt is met 
draaien. (Afb. ❹)

■ Specificaties
Compatibele lenzen: EF-serie lenzen *1

Compatibele camera’s: Canon EOS R-serie camera's
Vattingen: Voorste vatting: Canon EF-vatting
 Achterste vatting: Canon RF-vatting
Voorkap: Camerabehuizing R-F-3
Achterste kap: Lensstofkap RF
Max. diameter en lengte: 71,2 x 24,0 mm
Gewicht: Ca. 110 g
Accessoires: Voorkap, Achterste Kap, Koffer

• De maximale diameter, lengte en het gewicht die hier worden opgegeven 
gelden enkel voor de adapter.

• Alle vermelde gegevens zijn gemeten volgens de normen van Canon.
• Productspecificaties en het uiterlijk kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.
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