
EF135mm F2L USM
EF200mm F2.8L II USM
EF300mm F4L USM
EF400mm F5.6L USM

Handleiding
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Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product.

De Canon EF135mm f/2L USM, EF200mm f/2,8L II USM, EF300mm f/4L USM en EF400mm f/5,6L
USM-objectieven met ingebouwde ultrasone motors zijn ontworpen voor gebruik met EOS-camera's.
De USM ultrasone motor staat garant voor een snelle en stille automatische scherpstelling. Dit is vooral
van belang bij het maken van sportfoto's wanneer een snelle scherpstelling gewenst is en bij het maken
van foto's van toneelvoorstellingen e.d. wanneer er geen geluid mag worden gemaakt.
De "L" aanduiding in de benaming betekent dat er topkwaliteit objectiefglas is gebruikt voor het
verkrijgen van een superieure omlijning, resolutie en contrast.

: Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen om een defect te voorkomen. : Nuttige informatie

a Veiligheidsmaatregelen
1. Kijk niet door de lens of de camera naar de zon of een andere heldere lichtbron. Dit kan resulteren in verlies

van uw gezichtsvermogen. Het is vooral gevaarlijk wanneer u rechtstreeks door de lens naar de zon kijkt.
2. Laat het objectief niet in de zon liggen zonder dat de lensdop is aangebracht, ongeacht of het objectief wel of niet op de

camera is bevestigd. Dit om te voorkomen dat de lens de zonnestralen samenbundelt, hetgeen zou kunnen resulteren in brand.

a Voorzorgsmaatregelen betreffende de behandeling
Als het objectief van een koude omgeving naar een warme ruimte wordt gebracht, kan er condens op de lens en de
interne onderdelen ontstaan. Om condens te voorkomen, raden wij u aan het objectief in een luchtdichte plastic zak te doen
voordat u dit van een koude omgeving naar een warme ruimte brengt. Neem het objectief uit de zak nadat dit geleidelijk is
opgewarmd. Ga op dezelfde wijze te werk wanneer u het objectief van een warme ruimte naar de kou meeneemt.
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Benaming van de onderdelen

32
32

1
.55

27
1
0 3

A
F

M
F

20
0m

m

ft m

Zonnekapbevestiging*1
Afstandsschaalvenster

Afstandsschaal

Infraroodmarkering*3

Montagegaten voor statiefbevestiging*2

Contactpunten

Afstandsmarkering

Lensbevestigingsmarkering

ScherpstelmodusschakelaarScherpstelbereikkeuzeschakelaar

Scherpstelring

*1) EF135mm f/2L USM・EF200mm f/2,8L II USM
*2,3) EF200mm f/2,8L II USM・EF300mm f/4L USM・EF400mm f/5,6L USM
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Het objectief aan de camera
bevestigen

Verwijder de stofkap van het
objectief door de kap
linksom te draaien.
Lijn de
lensbevestigingsmarkering
uit met de rode markering
op de camera. Draai het
objectief vervolgens
rechtsom totdat dit vastklikt.

• Na het verwijderen van het
objectief bevestigt u de
stofkap op de achterkant van
het objectief om te voorkomen
dat de contactpunten en de
lens worden bekrast.

• Als de contactpunten vuil of
bekrast zijn of als er vieze
vingers enz. op zitten, kan dit
resulteren in corrosie, een
gebrekkige elektrische
verbinding of een foutieve
werking.

• Als de lens vuil is, bestaat de
kans dat de automatische
scherpstelling niet juist wordt
uitgevoerd.

1. Het objectief bevestigen
en verwijderen

1

2

3 Verwijder de lensdop door
de klemmen in te drukken. 

Het objectief verwijderen

Houd de objectief-
ontgrendelknop op de camera
ingedrukt en draai het objectief
naar links totdat dit loskomt.
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4. Het afstandsbereik voor
de scherpstelling kiezen

Zet de scherpstelmoduschakelaar
op AF (autofocus) om de
automatische scherpstelling in te
schakelen. Om de automatische
scherpstelling uit te schakelen en
met de hand scherp te stellen, zet
u de scherpstelmodusschakelaar
op MF en stelt dan scherp met de
scherpstelring.

Bij dit objectief kunt u ook in de
autofocus-modus handmatig
scherpstellen. Wanneer de
camera in de One-Shot AF-
modus staat, kunt u handmatig
scherpstellen nadat het
objectief automatisch heeft
scherpgesteld (en gestopt is)
zolang de ontspanknop half is
ingedrukt.

2. De scherpstelmodus
instellen

3. Handmatige bijregeling
van de scherpstelling

Met de scherpstelbereikkeuzeschakelaar
kunt u het gewenste scherpstelbereik
instellen.
• EF135mm f/2L USM: 0,9 meter -

oneindig of 1,6 meter - oneindig
• EF200mm f/2,8L II USM: 1,5

meter – oneindig of 3,5 meter -
oneindig

• EF300mm f/4L USM: 2,5 meter –
oneindig of 6 meter - oneindig

• EF400mm f/5,6L USM: 3,5 meter
– oneindig of 8,5 meter - oneindig
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Het volgende is van toepassing op de EF135mm f/2L USM,

EF200mm f/2,8L II USM en EF400mm f/5,6L USM-objectieven:

• Voordat u het scherpstelbereik wijzigt, moet u aan de scherpstelring
draaien om een scherpstelafstand ergens binnen het gewenste bereik
in te stellen.

• Als u het objectief niet op een scherpstelafstand instelt die binnen het
bereik valt waarnaar wordt overgeschakeld, is het mogelijk dat het
automatisch scherpstellen stopt bij de grens van het bereik. Dit duidt
niet op een foutieve werking. In dit geval moet u de ontspanknop nog
een keer half indrukken.

Het volgende is van toepassing op de EF200mm f/2,8L II

USM, EF300mm f/4L USM en EF400mm f/5,6L USM-

objectieven:

• Als de statiefbevestiging de scherpstelbereikkeuzeschakelaar afdekt,
kan het moeilijk zijn om de schakelaar te bedienen. In dat geval draait
u de borgmoer van de statiefbevestiging los en draait de camera dan
zodanig dat de schakelaar goed bereikbaar is.

De scherptediepte is de zone
vóór en achter het punt van de
optimale scherpstelling waar de
scherpstelling nog steeds
acceptabel is.
Bij EOS-camera's met een
scherptediepte-previewfunctie
kunt u deze zone waarin de
onderwerpen nog scherp in
beeld zijn in de zoeker zien. De
scherpdiepteschaal geeft de
afstanden bij benadering.

5. Scherptediepte-preview
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De afstandsschaal kan een
weinig voorbij de normale
markering gedraaid worden om
het scherpstelpunt oneindig, dat
verschuift afhankelijk van de
temperatuur, te corrigeren.
Bij 20°C wordt het

7. Symbool voor oneindig-
compensatie

8. Infraroodmarkering
(EF200 mm f/2,8L II USM・
EF300 mm f/4L USM・
EF400 mm f/5,6L USM)

Het objectiefdiafragma wordt op
de camera ingesteld.

6. Het diafragma instellen
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scherpstelpunt oneindig
verkregen wanneer de
afstandsschaal is uitgelijnd met
de bovenkant van de letter "L".
Om verzekerd te zijn van een
nauwkeurige scherpstelling,
kijkt u door de zoeker en
controleert dan of de
scherpstelling correct is.

De infraroodmarkering wordt
gebruikt wanneer zwart-wit
infraroodfilm in de camera is.
Nadat is scherpgesteld,
verschuift u de huidige
afstandsinstelling bij de
afstandsmarkering naar de
infraroodmarkering, om te
compenseren voor het verschil
in scherpstelling. Gebruik ook
een infraroodfilter op het
objectief. 
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• Bij het compenseren voor het
verschil in scherpstelling, zet u
de scherpstelmodusschakelaar
op MF en gebruikt dan de
scherpstelring.

• De positie van de
infraroodmakering is
gebaseerd op een golflengte
van 800 nm. De juiste positie
van de infraroodmarkering
kan een weinig verschillen
afhankelijk van de
infraroodfilm die gebruikt
wordt. Wij raden u aan een
paar foto's te maken en de
afstandsinstelling telkens een
klein stukje te verschuiven.

• Lees tevens de instructies bij
de infraroodfilm.

• Infraroodfilm kan niet gebruikt
worden met sommige
modellen EOS-camera's.
Lees de handleiding van de
camera.

Het EF300mm f/4L USM-objectief en het EF400mm f/5,6L USM-
objectief worden geleverd met een statiefbevestiging.Wanneer de
camera met een van deze objectieven eraan bevestigd op een
statief wordt gemonteerd, moet u de statiefbevestiging van het
objectief gebruiken in plaats van de statiefschroefgang van de
camera.

Als het EF200mm f/2,8L II USM-objectief met een tussenstuk wordt
gebruikt, dient een ringtype statiefbevestiging A (B) (los
verkrijgbaar) te worden gebruikt om het objectief op het statief te
monteren.
Bij gebruik van de statiefbevestiging van het objectief worden een
betere balans en stabiliteit verkregen. Draai de borgmoer van de
statiefbevestiging los om de camera rond te draaien voor een
verticale of horizontale beelduitkadering.

Wanneer er een statief wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de
statiefbevestiging stevig is vastgedraaid voordat u de camera
verwijdert.

9. Statiefbevestiging
(voor de EF200mm f/2,8L II USM, EF300mm f/4L USM en

EF400mm f/5,6L USM-objectieven)
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EF300mm f/4L USM en EF400mm f/5,6L USM-
objectieven (uittrektype)
• Trek de zonnekap helemaal uit en draai deze

dan in de richting van de pijl.

De zonnekap beschermt de voorkant van de lens
tegen regen, sneeuw, stof en inval van
ongewenst licht dat schitteringen en
spookbeelden zou kunnen veroorzaken.
De zonnekap bevestigen
Bij de EF135mm f/2L USM en EF200mm f/2,8L II
USM-objectieven (bajonettype)
• Lijn de bajonetflens van de zonnekap uit met

de bajonetflens aan de voorkant van het
objectief en draai dan de zonnekap in de
richting van de pijl.
De zonnekap kan ook omgekeerd worden
bevestigd wanneer u het objectief in de tas
opbergt.

10. Zonnekap
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U kunt een filter bevestigen
door dit op de voorkant van de
lens te schroeven.
Wanneer een circulair
polarisatiefilter vereist is, kunt u
het Canon polarisatiefilter PL-C
gebruiken. Het polarisatiefilter
kan niet gedraaid worden tenzij
eerst de zonnekap wordt
verwijderd of ingetrokken.

11. Filters
(los verkrijgbaar)

12. Tussenstukken

De los verkrijgbare Canon
tussenstukken EF 1,4x II en EF
2x II kunnen op elk van de vier
objectieven worden
gemonteerd. Met de
tussenstukken wordt de
brandpuntsafstand van het
objectief respectievelijk 1,4x en
2x verlengd en het
maximumdiafragma wordt met
respectievelijk 1 stop en 2 stops
verminderd. De snelheid van de
automatische scherpstelling
wordt ook lager om de juiste
AF-regeling te handhaven.

• Wanneer het tussenstuk EF
1,4 x II of EF 2 x II op het
EF400mm f/5,6L USM-
objectief is bevestigd,
schakelt het objectief
automatisch over naar
handmatige scherpstelling.
Ook zal bij gebruik van het
tussenstuk EF 2x II op het
EF300mm f/4L USM-objectief
het objectief automatisch naar
handmatige scherpstelling
overschakelen.
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Objectief
Beeldhoek

Vergroting
Diagonaal Verticaal Horizontaal

EF135mm f/2L USM 18° 10° 15° 8 - 10 32 0,9 m 0,19 72 <2>

EF200mm f/2,8L II USM 12° 7° 10° 7 - 9 32 1,5 m 0,16 72 <2>

EF300mm f/4L USM 8°15' 4°35' 6°50' 7 - 8 32 2,5 m 0,13 77 <2>

EF400mm f/5,6L USM 6°10' 3°30' 5°10' 6 - 7 32 3,5 m 0,12 77 <2>

Groepen/
Elementen Minimumdiafragma

* De lengte van het objectief is de afstand vanaf de voorkant van de lens tot aan het
bevestigingsvlak. Wanneer de voorste lensdop en de achterste lenskap zijn aangebracht, moet
bij deze afstand 21,5 mm worden opgeteld.

* De afmetingen en het gewicht zijn exclusief eventuele hulpstukken.
* Wijzigingen in de technische gegevens voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Objectief Zonnekap Tas

EF135mm f/2L USM ET-78 II 82,5×112 750 LP1219

EF200mm f/2,8L II USM ET-83B II 83,2×136,2 765 LP1222

EF300mm f/4L USM Ingebouwd 90×213,5 1165 LZ1128

EF400mm f/5,6L USM Ingebouwd 90×256,5 1250 LZ1132

Diameter × Lengte
mm

Gewicht
gram

Kortste
scherpstelafstand

Filtermaat/Bruikbaar
nummer (mm)
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