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“Мерки на претпазливост пред употреба”
содржи информации кои се исти за сите
објективи и треба да ги прочитате пред да ги
користите. Како да користите одреден објектив
објаснето е во “Упатството за употреба” во
посебен документ. Прочитајте ги и двата
документа пред да го користите објективот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар или шок, не го
изложувајте на дожд или влага.
Не гледајте директно во сонце низ овој
објектив. На таков начин може да ги оштетите
очите или да го изгубите видот. Чувајте го
објективот далеку од дофат на мали деца.
Постои опасност од несреќа или повреда.

За купувачите во САД
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било какви измени или
модификации кои не се изричито одобрени во
ова упатство може да забрани употреба на оваа
опрема.

Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата за Класа B дигитални уреди,
согласно Дел 15 од FCC правилата. Овие
ограничувања се дизајнирани да обезбедат
соодветна заштита од штетни пречки во
домашната инсталација. Оваа опрема генерира,
користи и може да зрачи радио фреквенции и
ако не се инсталира и не се користи во
согласност со упатствата, може да предизвика
штетни пречки во радио комуникацијата. Но,
нема гаранција дека нема да се случат пречки во
одредена инсталација. Ако оваа опрема
предизвика штетни пречки при прием на радио
или телевизија, може да го одредите со
вклучување и исклучување на опремата, обидете
се да ги поправите пречките со една од следниве
мерки:
• Преорентирајте ја или преместете ја антената.
• Зголемете го растојанието меѓу опремата и
ресиверот.
• Поврзете ја опремата во штекер различен од тој
во кој е поврзан ресиверот.
• Консултирајте се со продавачот или искусен
радио/ТВ сервисер за помош.

За купувачите во Канада
CAN ICES-3 B/NMB-3 B

За купувачите во Европа
Производител: Sony Corporation
ЕУ увозник/овластен преставник на
производителот: Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Белгија.
Увозник за Велика Британија/овластен
преставник на производителот: Sony Europe
B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey
KT13 0XW, Велика Британија.
Исфрлање на стара електрична и
електронска опрема (применливо во
Европска унија и други земји со
посебен систем за собирање)
Овој симбол на производот или на пакувањето
укажува на тоа дека овој производ не треба да се
третира како собирно мето за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
исфрлање на овој производ ќе помогнете го
спречување на потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје,
кое во спротивно може да се наруши со
неправилно исфрлање на овој производ. Со
рециклирање ќе помогнете во зачувување на
природните ресурси. За подетални информации
за редиклирање на овој производ обратете се во
комуналното претпријатие или во продавницата
каде што сте го купиле овој производ.

Забелешки за користење
Белешки за ракување со производот
• Не го оставајте објективот изложен на сонце или
извори на светлина. Поради ефект на светло
фокусирање може да предизвика внатрешен
дефект на куќиштето или објективот или може да
предизвика пожар. Ако објективот мора да го
оставите на сонце, прикачете го капакот за
објектив.
• Внимавајте да го изложите објективот/
телеконверторот на механички шок додека го
прикачувате.
• Секогаш ставете го капакот за објектив на
објективот телеконверторот кога не ракувате со
него.
• Не го оставајте објективот на многу влажно место
долго време да се спречи мувла.
• Не ги допирајте контактите на објективот. Ако во
контактите на објективот навлезе нечистотија и
т.н., може да попречи или да спречи излезен и
приемен сигнал меѓу објективот и апаратот и да
предизвика дефект.
• Овој производ (вклучувајќи ги и додатоците) има
магнет со кој може да пречи на пејсмекерите, на
програмабилните шанти-вентили за третман на
хидроцефалус или на други медицински
помагала. Не го ставајте овој производ близу до
лица кои користат такви медицински помагала.
Консултирајте се со вашиот лекар пред да го
користите овој производ доколку користите каков
било медицински уред.

Работна температура
Вашиот производ е дизајниран за употреба на
температура меѓу 0 °C и 40 °C (32 °F и 104 °F).
Снимање на многу ладни или топли места кои го
надминуваат овој опсег не се препорачува.

Кондензација
Ако објективот го внесете директно од ладно на
топло место, на објективот може да се појави
кондензација. Да го избегнете ова ставете го
објективот во пластична кутија или нешто
слично. Кога температурата во кутијата ќе ја
постигне околната температура, извадете
го објективот.

Чистење на објективот
• Не ја допирајте површината на објективот директно.
• Ако на објективот се закачи прашина, издувајте ја
со вентилатор и избришете со мека и чиста
ткаенина (Се препорачува крша за бришење).
• Не користете органски растворувачи, како
разредувач или бензин за чистење на објективот
или конусот на апаратот.

