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Magyar
Az „Óvintézkedések a használat előtt” című
rész olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyeket
érdemes elolvasnia az objektív használata előtt,
köztük az objektívekre általánosan érvényes
óvintézkedésekkel. Az egyes objektívek
használatára vonatkozó információk a különálló,
„Kezelési útmutató” című lapon találhatók. Az
objektívek használatbavétele előtt mindkét
dokumentumot olvassa el.

FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség
hatásának.
Ne nézzen közvetlenül a napba ezen az objektíven
keresztül.
Ellenkező esetben károsodhat a látása, vagy akár
meg is vakulhat.
Tartsa távol az objektívet a kisgyermekektől.
Ellenkező esetben baleset történhet, illetve sérülés
következhet be.

Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus berendezések selejtezése
(az Európai Unió tagállamaiban és
olyan európai országokban,
amelyekben szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy ehelyett
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés
helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén
állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a
természeti erőforrások megőrzését.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg illetékes
hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat
követő országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy
nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe B.V.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai
termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket a
gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
• Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős
fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében
előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az
objektív nem megfelelően fog működni, illetve tűz
keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell
hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az
objektívsapkát.
• A felhelyezés során óvja az objektívet/teleobjektívet
az erős mechanikai hatásoktól.
• Ha elteszi a az objektívet/teleobjektívet, mindig
helyezze fel az objektívsapkát.
• A penészedés elkerülése érdekében ne tartsa
fokozottan párás helyen az objektívet.
• Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét. Ha
por vagy más szennyeződés kerül rá, az zavarhatja
vagy megakadályozhatja a jeleknek az objektív és a
fényképezőgép közötti átvitelét, ami téves működést
eredményezhet.

Üzemi hőmérséklettartomány
A termék 0–40 °C közötti hőmérsékletben történő
használathoz készült. Az e tartományon kívüli,
rendkívül hideg vagy meleg helyeken nem
javasoljuk a felvételkészítést.

Páralecsapódás
Ha az objektívet közvetlenül átviszi egy hideg
helyről egy meleg helyre, akkor páralecsapódás
jelenhet meg rajta. Ennek elkerülése érdekében
helyezze a objektívet nejlonzacskóba, vagy tárolja
hasonló módon. Miután elérte a zacskón belül a
levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletet,
vegye ki az objektívet a zacskóból.

Az objektív tisztítása
• Ne érjen hozzá az objektív felületéhez.
• Ha bepiszkolódik az objektív, törölje le a port
légfúvóval, majd törölje le az objektívet egy tiszta,
puha kendővel (tisztítókendő használata javasolt).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót
vagy benzint az objektív vagy a fényképezőgépkúp
tisztításához.

