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Česky
Pouzdro na disky obsahuje kapsu pro uložení 8 cm disků. Uložte je jak je
zobrazeno v nákresu A. (Doporučujeme používat 8 cm disky Sony.)

Poznámky
• Buďte opatrní při vytahování a vkládání disků, ať je nepoškrábete.
• Držte disk lehce za okraje a za středový otvor. Nedotýkejte se
záznamové strany (opak potištěné strany) disku (v nákresu B).
• Nepřipevňujte žádný materiál na povrch disku. To zapříčiní
nerovnoměrnou rychlost otáčení, což může způsobit poškození
videokamery (v nákresu C).
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
• Při transportu a skladování vložte disk do přenosného pouzdra.
• Pokud jsou na disku otisky prstů nebo prach, může to snížit kvalitu
audio a video výstupu.
• Nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, čistidla určená pro vinylové
desky nebo antistatický sprej, která by mohla poškodit disk.
• Můžete psát jen na potištěný povrch disku. Pro popisování použijte
jen ﬁx na bázi oleje a nedotýkejte se inkoustu, dokud není suchý.
Nezahřívejte disk a nepoužívejte ostré předměty jako je kuličkové pero.
Nevysušujte povrch disku na topení.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte
prosím místní orgány státní správy, místní ﬁrmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
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