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Zestaw akcesoriów

W skład tego produktu wchodzą następujące akcesoria:
Akumulator (NP-FW50)
Torba (LCS-U10)
Ochraniacz MC (VF-K49MP)
Zestaw drukowanej dokumentacji

Akumulator (NP-FW50)

Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji akumulatora.

Instrukcja obsługi

Torba (LCS-U10)
Uwagi
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ˎˎ Torba jest przeznaczona do przechowywania i przenoszenia aparatu. Nie zapewnia ona
ochrony przed silnym uderzeniem lub ściśnięciem.
ˎˎ Nie zostawiać torby w pełnym słońcu, w zamkniętym samochodzie ani blisko grzejnika.
ˎˎ Do usuwania zabrudzeń z torby należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać
silnych środków chemicznych (alkoholu, benzyny, rozcieńczalnika itp.) ani twardych
szczotek, gdyż może to spowodować uszkodzenie, odbarwienie albo przedwczesne
zużycie torby.
ˎˎ Przechowywanie aparatu w kontakcie z innymi przedmiotami może spowodować
uszkodzenie lub niewłaściwe działanie aparatu.
ˎˎ W razie zamoczenia torby należy ją wytrzeć suchą ściereczką, nadać jej pierwotny kształt
i wysuszyć w ocienionym miejscu. W przeciwnym razie torba może ulec trwałemu
odkształceniu.
ˎˎ Jeśli aparat jest mokry, przed schowaniem należy go starannie osuszyć.
ˎˎ W pewnych sytuacjach istnieje niewielkie ryzyko poplamienia ubrania przez torbę.

Ochraniacz MC (VF-K49MP)
Charakterystyka
Ochraniacz pokryty po obu stronach wieloma powłokami (MC) ograniczającymi nadmiar
światła i refleksy.
Chroni obiektyw aparatu przed kurzem i brudem.

Zakładanie ochraniacza (patrz rysunek .)

Wsuń i wkręć ochraniacz w gwint na obiektywie.
* Ochraniacz można zainstalować na urządzeniu innym niż pokazane na ilustracji.

Uwagi

ˎˎ Aby uniknąć pojawienia się na zdjęciach smug, odcisków palców itp., należy wytrzeć
powierzchnię ochraniacza przed nałożeniem go na aparat.
ˎˎ Jeśli na obiektyw nałożony jest zarówno filtr, jak i ochraniacz, obraz na brzegach ekranu
może się stawać ciemniejszy. W takim przypadku należy wyeliminować ten efekt przez
odpowiednie zwiększenie zoomu.

Czyszczenie produktu i właściwe obchodzenie się z nim

Do usuwania kurzu z powierzchni ochraniacza należy używać pędzelka z gruszką lub
miękkiej szczoteczki. Odciski palców i inne plamy należy usuwać miękką ściereczką
zwilżoną roztworem łagodnego środka do mycia.
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Dane techniczne

Akumulator (NP-FW50)
Maksymalnie napięcie wyjściowe: napięcie stałe 8,4 V / Nominalne napięcie wyjściowe:
napięcie stałe 7,2 V / Pojemność (typowo): 7,7 Wh (1080 mAh) / Pojemność (min.):
7,3 Wh (1020 mAh) / Temperatura w środowisku pracy: 0°C do 40°C / Wymiary: około
31,8 mm  18,5 mm  45,0 mm (szer. × wys. × gł.) / Waga: około 57 g
Ochraniacz MC (VF-K49MP)
Maksymalna średnica: około 51 mm / Całkowita długość: około 5,5 mm / Waga: około 10 g
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Szczegółowych informacji o dostarczonych elementach, które nie zostały opisane w tej
instrukcji obsługi, należy szukać w oddzielnej ulotce lub na opakowaniu.
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