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Vyměnitelný objektiv
Vymeniteľný objektív
Opatření před použitím/
Bezpečnostné opatrenia pred použitím/

VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti
ani vlhkosti.
Nedívejte se objektivem přímo do slunce.
Mohli byste si poškodit zrak nebo oslepnout.
Objektiv uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Existuje nebezpečí nehody nebo zranění.

Pro zákazníky v Evropě:
Výrobce: Sony Corporation
Dovozce do EU / autorizovaný zástupce výrobce: Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Dovozce do Spojeného království / autorizovaný
zástupce výrobce: Sony Europe B.V., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené
království.
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Likvidace starých elektrických a
elektronických zařízení (platí v Evropské
unii a dalších zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako s
domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Tím, že
tento výrobek zlikvidujete správným způsobem,
napomáháte předejít možným škodlivým dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které lze způsobit
nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám
poskytne místní městský úřad, technické služby nebo
obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Poznámky k použití
Poznámky ohledně používání produktu

Čeština
Materiál „Opatření před použitím“ obsahuje
informace, které je třeba si přečíst před použitím
objektivu, například opatření běžná pro objektivy.
Způsob použití jednotlivých objektivů je popsán v
samostatném materiálu „Návod k obsluze“. Před
použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

• Neponechávejte objektiv na přímém slunečním
světle nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku
zaostření světla optikou objektivu by mohlo dojít k
poruše vnitřních částí těla fotoaparátu a objektivu či
výskytu požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání
objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte
nasadit krytky objektivu.
• Dbejte, aby objektiv/telekonvertor nebyl během
nasazování vystaven mechanickému nárazu.
• Při ukládání objektivu/telekonvertoru vždy nasaďte
krytky objektivu.
• Objektiv neponechávejte delší dobu na místech s
vysokou vlhkostí vzduchu, abyste zamezili výskytu plísní.
• Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Pokud se nečistoty
apod. dostanou na kontakty objektivu, mohou ovlivnit
nebo znemožnit odesílání a příjem signálů mezi
objektivem a fotoaparátem a způsobit tak poruchu.
• Součástí tohoto produktu je jeden nebo více magnetů,
které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů,
programovatelných ventilů (shuntů) pro léčbu

hydrocefalu a dalších zdravotnických prostředků.
Zamezte blízkému kontaktu tohoto produktu s osobami,
které tyto prostředky používají. Používáte-li některý z
uvedených zdravotnických prostředků, před použitím
tohoto produktu se nejprve poraďte se svým lékařem.

Provozní teplota
Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí 0
°C až 40 °C. Snímání za velmi nízkých nebo vysokých
teplot mimo tento rozsah se nedoporučuje.

Kondenzace
Pokud je objektiv přenesen z chladného přímo na
teplé místo, může dojít na objektivu ke kondenzaci
vlhkosti. Abyste tomu zamezili, umístěte objektiv do
plastového sáčku nebo podobného obalu. Poté, co
se teplota vzduchu uvnitř sáčku pomalu vyrovná s
okolní teplotou, objektiv vyjměte.

Čištění objektivu
• Nedotýkejte se přímo povrchů čoček.
• Pokud je objektiv znečištěný, odstraňte prach
ofukovacím balónkem a otřete objektiv měkkým, čistým
hadříkem (doporučuje se hadřík na čištění objektivů).
• K čištění objektivu a fotoaparátu nepoužívejte žádná
organická rozpouštědla, jako ředidlo nebo benzín.

Slovensky
Pred použitím objektívu by ste si mali prečítať
dokument „Bezpečnostné opatrenia pred
použitím“, napríklad pokyny vzťahujúce sa na
všetky objektívy. Informácie o použití jednotlivých
objektívov nájdete v samostatnom dokumente
s názvom Návod na použitie. Pred použitím
objektívu si prečítajte obidva dokumenty.

VAROVANIE
Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby
ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Cez objektív sa nepozerajte priamo do slnka.
Mohli by ste si poškodiť zrak alebo oň i prísť.
Objektív uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Hrozí riziko nehody alebo zranenia.

Pre zákazníkov v Európe
Výrobca: Sony Corporation
Oprávnený zástupca dovozcu/výrobcu pre EÚ: Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Oprávnený zástupca dovozcu/výrobcu pre Spojené
kráľovstvo: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho je

potrebné odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o používaní
Poznámky k manipulácii s produktom
• Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju
jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže
dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu
a objektívu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti
vyžadujú, aby ste objektív ponechali vystavený
slnečnému svetlu, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
• Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania krytu
nevystavili objektív alebo telekonvertor mechanickým
otrasom.
• Kryt objektívu alebo telekonvertora nasaďte vždy, keď
zariadenie odkladáte.
• Objektív neskladujte dlhší čas na veľmi vlhkom mieste,
aby sa na ňom nevytvárali plesne.
• Kontaktov objektívu sa nedotýkajte. Ak sa do
kontaktov objektívu dostanú rôzne nečistoty, môžu
narušiť jeho fungovanie, prípadne brániť v odosielaní
alebo prijímaní signálov medzi objektívom a
fotoaparátom a spôsobiť tak jeho poruchu.
• Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje
magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie
kardiostimulátorov, programovateľných
ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo
iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto
neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito
zdravotníckymi pomôckami. Ak akúto zdravotnícku
pomôcku používate, o použití zariadenia sa najprv
poraďte s lekárom.

Prevádzkové teploty
Tento výrobok je navrhnutý na používanie pri teplote
v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Snímanie v mimoriadne
chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota
je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.

Kondenzácia
Ak objektív prenesiete z chladného priamo na
teplé miesto, na povrchu objektívu sa môže zrážať
vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, vložte objektív do
igelitového vrecka alebo podobného obalu. Keď sa
teplota vzduchu vo vrecku vyrovná teplote okolia,
objektív z neho vytiahnite.

Čistenie objektívu
• Nedotýkajte sa samotnej šošovky objektívu.
• Ak sa objektív znečistí, nasadaný prach odstráňte
ofukovacím balónikom na objektív a utrite mäkkou,
suchou handričkou (odporúča sa čistiaca handrička).
• Na čistenie objektívu alebo fotoaparátu nepoužívajte
žiadne organické rozpúšťadlá, ako je riedidlo či benzín.

