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Разделът „Предпазни мерки преди употреба“
съдържа информация, като например общи
предпазни мерки за обективите, която трябва
да прочетете преди употреба на обектива. Как
се използват различните обективи е описано
в „Инструкции за експлоатация“ на отделен
лист. Прочетете и двата документа, преди да
използвате обектива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
Не гледайте директно към слънцето през този
обектив.
Това може да нарани очите ви или да причини
загуба на зрение.
Дръжте обектива далеч от малки деца.
Съществува опасност от инцидент или нараняване.

За клиентите в Европа
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни в
Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето му. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването на

природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт се
обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.

Съобщение за клиентите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe B.V.
Запитванията до вносителя за ЕС или относно
съответствието на продукта в Европа трябва
да бъдат отправяни към упълномощените
представители на производителя, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Белгия.

Бележки относно употребата
• Не оставяйте обектива изложен на слънце или
източник на ярка светлина. Поради ефекта от
фокусирането на светлината може да възникне
вътрешна неизправност или огън в корпуса
на фотоапарата и обектива. Ако обстоятелства
изискват оставяне на обектива на слънчева
светлина, поставете капачките му.
• Внимавайте да не подлагате обектива/
телепреобразувателя на механичен удар, докато
го монтирате.
• Винаги поставяйте капачките на обектива/
телепреобразувателя, когато съхранявате.
• Не оставяйте обектива на много влажно място
за дълъг период от време, за да предотвратите
появяването на плесен.
• Не докосвайте контактните пластини на обектива.
Ако замърсяване и т.н. достигне контактните
пластини на обектива, то може да попречи на
изпращането и получаването на сигнали между
обектива и фотоапарата, което да доведе до
неизправност.

Работни температури
Продуктът е предназначен за използване при
температури между 0 °C и 40 °C (32 °F и 104 °F).
Снимането на прекалено студени или горещи
места извън този диапазон не се препоръчва.

Кондензация
Ако обективът ви бъде внесен директно от
студено на топло място, по него може да се
появи кондензация. За да избегнете това,
поставете обектива в найлонов плик или нещо
подобно. Когато температурата на въздуха в
плика достигне тази на заобикалящата среда,
извадете обектива.

Почистване на обектива
• Не докосвайте повърхността на обектива директно.
• Ако обективът се замърси, почистете прахта с
издухваща четка и избършете с мека и чиста кърпа
(препоръчва се кърпа за почистване).
• Не използвайте органичен разтворител, например
разредители или бензин, за почистване на
обектива или конуса на фотоапарата.

