Leather soft case
Kožené ochranné puzdro
N·vod na pouûitie
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Slovensky
LCJ-VHA je puzdro z pravej kože vyrobené
špeciálne pre digitálny fotoaparát Sony.
Použitie
• Pred priskrutkovaním skrutky dôkladne vyrovnajte
otvor na ochrannom puzdre s dierou
pre pripevnenie statívu na digitálnom fotoaparáte.
Skrutku pevne zakrúťte. A
• Po vložení digitálneho fotoaparátu puzdro
dôkladne uzatvorte. B
• Fotiť s fotoaparátom môžete aj vtedy,
keď je vložený v ochrannom puzdre.
Používajte dodávaný popruh, ktorý pripevníte
k fotoaparátu pomocou háčikov na digitálnom
fotoaparáte. C
• Digitálny fotoaparát môžete pripevniť k statívu
aj vtedy, keď je vložený v ochrannom puzdre.
Poznámky
• Pred použitím ochranného puzdra si pozorne
prečítajte časť "Použitie".
• Digitálny fotoaparát nie je možné vložiť
do ochranného puzdra, ak je nasadený
na objektív redukčný krúžok alebo konverzná
predsádka.
• Po vypnutí digitálneho fotoaparátu
sa presvedčite, že objektív digitálneho
fotoaparátu sa nachádza vo východzej pozícii,
a až potom ho vložte do ochranného puzdra.
• 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.
Čistenie a obsluha
• Na utretie prachu z ochranného puzdra použite
suchú, mäkkú handričku, pretože koža je veľmi
jemná. Na čistenie puzdra nepoužívajte žiadne
rozpúšťadlá, ako sú lieh, benzín alebo riedidlo,
alebo drsné kefy, pretože môžu ochranné puzdro
poškodiť, zmeniť jeho farbu alebo
ho znehodnotiť.
• Buďte opatrný, aby ochranné puzdro nenavlhlo,
pretože by to mohlo spôsobiť zmenu farby
puzdra.
• Ak ochranné puzdro navlhne, vyutierajte
ho dosucha, upravte jeho tvar a nechajte
ho vysušiť v tieni.
• Nenechávajte ochranné puzdro na miestach
s vysokou vlhkosťou, aby ste sa vyhli tvorbe
plesní.
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