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Česky
Ochranné pouzdro LCS-THD je speciálně určené
pro digitální fotoaparát Sony.
Použití
• Digitální fotoaparát vkládejte do ochranného
pouzdra až po vypnutí fotoaparátu tak, aby byl
chráněný objektiv fotoaparátu.
• Po vložení digitálního fotoaparátu pouzdro
důkladně uzavřete.

Slovensky

Ochranné puzdro LCS-THD je špeciálne určené
pre digitálny fotoaparát Sony.
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dôkladne uzatvorte.

Použitie
• Digitálny fotoaparát vkladajte do ochranného
puzdra až po vypnutí fotoaparátu tak, aby bol
chránený objektív fotoaparátu.
• Po vložení digitálneho fotoaparátu puzdro
dôkladne uzatvorte.

Poznámky
• Pri vkladaní alebo vyberaní digitálneho
fotoaparátu z ochranného puzdra buďte veľmi
opatrný, aby vám nespadol.
• Nevystavujte ochranné puzdro priamemu
slnečnému žiareniu, nenechávajte ho v aute
zaparkovanom na slnku alebo blízko zdrojov
tepla. Farba puzdra sa môže zmeniť alebo
sa môže poškodiť digitálny fotoaparát vložený
v puzdre.

Poznámky
• Při vkládání nebo vyjímání digitálního fotoaparátu
z ochranného pouzdra buďte velmi opatrní, aby
vám nespadl.
• Nevystavujte ochranné pouzdro přímému
slunečnímu záření, nenechávejte ho v autě
zaparkovaném na slunci nebo blízko zdrojů tepla.
Barva pouzdra se může změnit nebo se může
poškodit digitální fotoaparát vložený v pouzdře.
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