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Română
„Măsuri de precauţie înainte de utilizare” conţine
informaţii pe care ar trebui să le citiţi înainte de a utiliza
obiectivul, cum ar fi măsurile de precauţie specifice
obiectivelor. Modul de utilizare a obiectivelor individuale
este descris în „Instrucţiunile de operare”, pe o fişă
separată. Asiguraţi-vă că citiţi ambele documente înainte
de a utiliza obiectivul.

AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare,
nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
Nu priviţi direct spre soare prin acest obiectiv.
Acest lucru poate afecta ochii sau poate provoca
pierderea vederii.
Nu lăsaţi obiectivul la îndemâna copiilor mici.
Există pericolul de accidente sau de vătămare.

Pentru clienţii din S.U.A.
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulilor FCC.
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe, şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe, inclusiv
interferenţele care pot cauza funcţionarea nedorită.

ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate
expres în acest manual vă pot anula dreptul de a utiliza acest
echipament.

NOTĂ:

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă
limitele pentru aparatele digitale din Clasa B, conform Părţii
15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute
să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţei
dăunătoare într-o instalare de tip rezidenţial. Acest
echipament generează, utilizează şi poate emite energie
de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în
conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio.

Totuşi, nu există nicio garanţie că nu vor avea loc interferenţe
în cazuri particulare. Dacă acest echipament provoacă
interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care
poate fi stabilit prin oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferenţa
printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
 Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit
de cel la care este conectat receptorul.
 Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă
pentru ajutor.



Pentru clienţii din Canada
CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pentru clienţii din Europa
Casarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb,
acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este eliminat în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.

Aviz pentru clienţii din ţările în care se
aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.

Note privind utilizarea










Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină
puternică. Focalizarea luminii poate produce defecţiuni
interne ale corpului camerei şi obiectivului sau incendii.
În cazul în care nu aveţi cum să feriţi obiectivul de lumina
solară, nu uitaţi să ataşaţi capacele pentru obiectiv.
Aveţi grijă să nu supuneţi obiectivul/teleconvertorul la şocuri
mecanice în timpul ataşării.
Montaţi întotdeauna capacele obiectivului pe obiectiv/
teleconvertor în timpul depozitării.
Nu păstraţi obiectivul într-un loc foarte umed o perioadă
îndelungată de timp, pentru a preveni apariţia mucegaiului.
Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului. În cazul
în care se depune murdărie etc., pe punctele de contact ale
obiectivului, aceasta poate influenţa sau împiedica trimiterea
şi primirea de semnale între obiectiv şi cameră, ducând la o
funcţionare defectuoasă.

Temperaturi de funcţionare

Produsul este proiectat să fie utilizat la temperaturi între
0 °C şi 40 °C. Folosirea produsului în locuri cu temperaturi
extreme care depăşesc acest interval nu este recomandată.

Condens

Dacă obiectivul este adus direct dintr-un loc cu temperatură
scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se
formeze condens pe obiectiv. Pentru a evita acest lucru,
introduceţi obiectivul într-o pungă de plastic sau ceva
similar. Atunci când temperatura aerului din interiorul
pungii ajunge la temperatura ambientală, scoateţi obiectivul.

Curăţarea obiectivului





Nu atingeţi direct suprafaţa obiectivului.
În cazul în care obiectivul se murdăreşte, îndepărtaţi praful
cu o suflantă pentru obiectiv şi ştergeţi-l cu o cârpă moale,
curată (este recomandat să folosiţi o lavetă de curăţare).
Nu utilizaţi solvenţi organici, cum ar fi diluantul sau benzina,
pentru a curăţa obiectivul sau conul camerei.

