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Česky
LCJ-VHA je pouzdro z pravé kůže určené speciálně
pro digitální fotoaparáty Sony.
Použití
• Před přišroubováním šroubu pečlivě vyrovnejte
otvor na ochranném pouzdře s otvorem
pro připevnění stativu na digitálním fotoaparátu.
Pevně šroub dotáhněte. A
• Po vložení digitálního fotoaparátu pouzdro
důkladně uzavřete. B
• Fotit s fotoaparátem můžete také tehdy,
když je vložený do ochranného pouzdra.
Používejte prosím dodávaný popruh, který
se připevňuje k fotoaparátu pomocí háčků
na digitálním fotoaparátu. C
• Digitální fotoaparát lze připevnit ke stativu
i tehdy, když je vložený do ochranného pouzdra.
Poznámky
• Před použitím ochranného pouzdra si pozorně
přečtete část "Použití".
• Digitální fotoaparát nelze vložit do ochranného
pouzdra v případě, že je na objektiv nasazený
redukční kroužek nebo konverzní předsádka.
• Po vypnutí digitálního fotoaparátu zkontrolujte,
zda se objektiv fotoaparátu nachází ve výchozí
poloze a teprve pak jej vložte do ochranného
pouzdra.
• Při vkládání nebo vyjímání digitálního fotoaparátu
z ochranného pouzdra dbejte zvýšené
opatrnosti, aby vám fotoaparát nespadl na zem.

• Nevystavujte ochranné pouzdro přímému
slunečnímu světlu, nenechávejte jej v autě
zaparkovaném na slunci ani v blízkosti zdrojů
tepla. Mohlo by dojít ke změně zbarvení pouzdra
nebo poškození digitálního fotoaparátu
uloženého v pouzdře.
Čištění a údržba
• Protože kůže je velmi jemná, používejte pro
stírání prachu z ochranného pouzdra suchý
a měkký hadřík. Nepoužívejte k čištění pouzdra
žádná rozpouštědla jako např. líh, benzín nebo
ředidlo ani hrubé kartáče, které by mohly
ochranné pouzdro poškodit, změnit jeho
zbarvení nebo jej zničit.
• Dbejte na to, aby ochranné pouzdro nenavlhlo,
protože by mohlo dojít ke změně zbarvení
pouzdra.
• V případě, že ochranné pouzdro navlhne, vytřete
jej do sucha, upravte jeho tvar a nechejte
pouzdro vysušit na stinném místě.
• Nenechávejte ochranné pouzdro v místech
s vysokou vlhkostí, aby nedošlo k tvorbě plísní.

