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Česky
Sony LCS-CSB je měkké ochranné pouzdro pro
digitální fotoaparáty DSC-P8/PI0/
U60.
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Digitální fotoaparát vložte do měkkého
ochranného pouzdra podle obrázku A .
Poté pevně uzavřete měkké ochranné pouzdro
pomocí přezky se suchým zipem B .
Pásek na ruku protáhněte přes poutko na zadní
straně měkkého ochranného pouzdra C .
Ramenní popruh může být také používán jako
popruh na krk nebo jako řemen kolem pasu
upravením jeho délky nebo změnou místa
uchycení D .

http://www.sony.net/

Poznámky
• Před použitím tohoto měkkého pouzdra si prosím
pozorně přečtěte tyto pokyny.
• Nenechávejte toto pouzdro vystavené přímému
slunečnímu záření v zaparkovaném automobilu
nebo v blízkosti topného tělesa.
Může dojít ke změně barvy pouzdra nebo
k poruše funkce digitálního fotoaparátu
uloženého v pouzdře.
• Pro čištění tohoto měkkého pouzdra
nepoužívejte žádné rozpouštědla, jako např.
líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození
povrchu této transportní brašny.
• Fotoaparáty "Cyber-shot" pro tuto měkkou
brašnu nejsou k dispozici ve všech zemích.
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