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Ελληνικά
Η ενότητα «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση» περιέχει πληροφορίες
που θα πρέπει να διαβάσετε προτού χρησιμοποιήσετε το φακό,
όπως συνηθισμένες προφυλάξεις για τους φακούς. Ο τρόπος χρήσης
μεμονωμένων φακών περιγράφεται στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης»
σε ξεχωριστό φύλλο. Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα
πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φακό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εναλλάξιμος φακός
Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Μην κοιτάζετε απευθείας τον ήλιο μέσα από αυτόν το φακό.
Αυτό μπορεί να βλάψει τα μάτια σας ή να προκαλέσει απώλεια της όρασης.
Φυλάξτε το φακό μακριά από μικρά παιδιά.
Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος ή τραυματισμού.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
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Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει
να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να
προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος
αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.

Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που
εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

Σημειώσεις για τη χρήση










Μην αφήνετε το φακό εκτεθειμένο στον ήλιο ή σε κάποια πηγή έντονου φωτός.
Μπορεί να προκληθεί εσωτερική δυσλειτουργία του σώματος της φωτογραφικής
μηχανής και του φακού ή πυρκαγιά, λόγω του φαινομένου της εστίασης του
φωτός. Εάν οι περιστάσεις απαιτούν να αφήσετε το φακό στο φως του ήλιου,
φροντίστε να τοποθετήσετε τα καλύμματα φακού.
Να προσέχετε να μην υποβάλλετε το φακό/τηλεμετατροπέα σε μηχανικό
κραδασμό όταν τα τοποθετείτε.
Πάντα να τοποθετείτε το κάλυμμα φακού στον φακό/τηλεμετατροπέα όταν
τα αποθηκεύετε.
Μην κρατάτε το φακό/τηλεμετατροπέα σε ένα πολύ υγρό χώρο για μεγάλο
χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε τη συσσώρευση μούχλας.
Μην αγγίζετε τις επαφές του φακού. Εάν συσσωρευτούν ρύποι κ.λπ στις επαφές
του φακού, μπορεί να παρεμβληθούν ή να αποτρέψουν την αποστολή και λήψη
σημάτων ανάμεσα στο φακό και τη φωτογραφική μηχανή, με αποτέλεσμα
δυσλειτουργία.

Συμπύκνωση
Εάν ο φακός σας μεταφερθεί απευθείας από ένα κρύο μέρος σε ένα ζεστό
μέρος, μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο φακό. Για να το
αποφύγετε αυτό, τοποθετήστε το φακό σε μια πλαστική σακούλα ή κάτι
παρόμοιο. Όταν η θερμοκρασία του αέρα μέσα στη σακούλα φτάσει στη
θερμοκρασία περιβάλλοντος, αφαιρέστε το φακό.

Καθαρισμός του φακού





Μην αγγίζετε απευθείας την επιφάνεια του φακού.
Εάν ο φακός βρωμίσει, διώξτε τη σκόνη με ένα φυσερό φακού και σκουπίστε
με ένα μαλακό, καθαρό πανί (Συνιστάται πανί καθαρισμού).
Μη χρησιμοποιείτε οργανικό διαλύτη, όπως αραιωτικό ή βενζίνη, για να
καθαρίσετε το φακό ή τον κώνο της φωτογραφικής μηχανής.

