
Svarbūs saugumo nurodymai
☞ Naujausia informacija apie „EyeSpecial C-II“ pateikta mūsų tinklalapyje www.shofu.de.

Pakuotės turinys  

Pirmą kartą atidarę „EyeSpecial C-II“ pakuotę, patikrinkite ar joje yra visos 
būtinos komplektacijos dalys. Jei kurios nors detalės trūksta, būtinai susisiekite 
su įmonės „SHOFU“ produktų platintoju.

Remiantis taikomais reglamentais, ES ir kai kuriose kitose šalyse   
„EyeSpecial C-II“  parduodamas be šarminių AA baterijų.

Papildomi priedai

Norint naudoti fotoaparatą, taip pat reikia įsigyti šiuos papildomus priedus:
●	 Duomenų įrašymo laikmeną: SD ar SDHC kortelę* (SDXC kortelės naudoti 

negalima)
●	 AA dydžio baterijas (šarmines baterijas arba nikelio-metalo hidrido įkraunamas 

baterijas)

*  Jei Jūsų kompiuteris nėra pritaikytas SD ir SDHC kortelių nuskaitymui, įsigykite 
SD ir SDHC kortelių skaitytuvą, kuriuo galėsite perkelti duomenis iš atminties 
kortelės į savo kompiuterį.

Kiti	ženklai	ir	pastabos
Kiti instrukcijoje naudojami ženklai ir pastabos nurodyti žemiau:  

Saugumo informacija

Siekiant užtikrinti saugų naudojimąsi fotoaparatu, prašome įsigilinti į žemiau 
nurodytas sąlygas.

Įspėjimų	aprašymas
Instrukcijoje naudojami du įspėjamieji ženklai dėl galimų nelamingų atsitikimų, 
kurių metu asmuo gali smarkiai susižeisti arba žūti. Siekiant užtikrinti saugų 
naudojimąsi fotoaparatu, prašome įsidėmėti šių simbolių reikšmes.

●	 Jei	fotoaparatas	perkaista,	skleidžia	degėsių	kvapą,	dūmus	arba	jei	
naudojimo	metu	veikia	įtartinai,	nedelsiant	nustokite	jį	naudoti	ir	išimkite	
baterijas.	Baterijos	taip	pat	gali	perkaisti.	Baterijas	išimkite	atsargiai,	kad	
nenusidegintumėte	pirštų.	 	 	 	 	
Šių įspėjimų ignoravimas ir tolesnis aparato naudojimas gali sukelti elektros 
šoką ar nudegimus, o pats aparatas gali užsidegti. Nedelsdami susisiekite su 
„SHOFU“ produktų platintoju dėl fotoaparato taisymo.

●	 Jei	numetus	ar	pažeidus	fotoaparatą	matosi	jo	viduje	esančios	detalės,	
nedelsiant	nustokite	naudoti	aparatą	ir	išimkite	baterijas.	Nelieskite	
aparato	viduje	esančių	detalių.		 	 	 	
Blykstės naudojimo metu skleidžiama aukšta įtampa, galinti sukelti elektros 
šoką. Šių įspėjimų ignoravimas ir tolesnis aparato naudojimas gali sukelti  
elektros šoką ar nudegimus, o pats aparatas gali užsidegti. Nedelsdami  
susisiekite su „SHOFU“ produktų platintoju dėl fotoaparato techninės priežiūros.

●	 Laikykite	vaikams	nepasiekiamoje	vietoje.		 	 	
Jei netoliese yra vaikų, fotoaparatą naudokite itin atsargiai, kad išvengtumėte 
sužalojimų ar nelamingų atsitikimų.

●	 Niekada	neišrinkite	ir	nebandykite	patys	taisyti	fotoaparato.  
Fotoaparato viduje yra detalių, kuriomis teka aukštos įtampos srovė, todėl 
palietus jas gali nutrenkti elektra. Bandydami taisyti fotoaparatą, galite jį tik dar 
labiau sugadinti, jis gali Jus sužeisti, Jus gali nukrėsti elektra arba aparatas 
gali užsidegti. Dėl fotoaparato taisymo susisiekite su „SHOFU“ produktų 
platintoju.

Naudojimas

Fotoaparatas

Objektyvo gaubtas

Dirželis

Svarbūs saugumo nurodymai 
(šis dokumentas)

Naudojimo instrukcija Trumpas žinynas
(„Quick Reference“)

AA baterijos (4)

Vaizdo kabelis

Makro objektyvas

„SHOFU“ pilka kortelė SDHC atminties 
kortelė (4GB)

Įspėjimas informuoja apie galimą pavojingą situaciją, 
kurios neišvengus asmuo gali sunkiai susižeisti arba žūti.

Ženklas „Atsargiai“ informuoja apie galimą pavojingą 
situaciją, kurios neišvengus asmuo gali nesmarkiai arba 
vidutiniškai susižeisti ar patirti materialinę žalą.

CAUTIONAtsargiai

CAUTIONĮspėjimas

Papildomas paaiškinimas, palengvinantis darbą su fotoaparatu.Info

Pastaba Nurodymų	nesilaikymas	gali	sukelti	gedimus.

CAUTIONĮspėjimas



●	 Naudokite	tik	fotoaparatui	tinkamas	baterijas.	Nenaudokite	pažeistų	ar	
deformuotų	baterijų.     
Pažeistų baterijų naudojimas gali sukelti skysčio ištekėjimo, sprogimo arba 
fotoaparato užsidegimo pavojų.

●	 Nenaudokite	blykstės	funkcijos	nukreipę	fotoaparatą	arti	akių.		 	
Jei	fotografuojate	su	blykste	netoli	žmogaus	akių,	naudokite	akių	
apsaugą.      
Blykstė skleidžia stiprią šviesą, kuri gali pažeisti regėjimą.

●	 Į	fotoaparatą	patekus	pašaliniams	objektams	(metalui,	skysčiui	ar		
milteliams),	nedelsiant	nustokite	jį	naudoti	ir	išimkite	baterijas.	 	
Toliau naudojant fotoaparatą, jis gali užsidegti ar sukelti elektros šoką.  
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „SHOFU“ produktų platintoją.

●	 Nenaudokite	fotoaparato	siaurose	ir	uždarose	vietose,	pvz.,	krepšiuose,	
dėžėse	ar	stalčiuose.     
Naudojant fotoaparatą tokiose vietose jis gali įkaisti ir perkaitęs užsidegti.

●	 Nenaudokite	fotoaparato	vietose,	kuriose	jis	gali	sušlapti,	pavyzdžiui,	
šalia	praustuvų,	kriauklių,	vandens	cisternų	ar	kitų	vietų,	kuriose	yra		
vandens.	Nedėkite	ant	fotoaparato	jokių	daiktų,	kuriuose	laikomi	skysčiai.	
Gali kilti gaisro arba elektros šoko pavojus.

●	 Nenaudokite	fotoaparato	vietose,	kur	ore	yra	itin	daug	degių	dujų	ar	ten,	
kur	laikomas	benzinas,	benzolas	arba	skiediklis.	 	 	
Gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.

●	 Jei	naudojate	fotoaparatą	ilgą	laiką,	stenkitės,	kad	jis	neliestų	Jūsų	odos. 
Fotoaparatas įkaista ir gali nudeginti.

●	 Po	ilgo	fotoaparato	naudojimo	prieš	išimdami	baterijas	ar	SD	kortelę	šiek	
tiek	palaukite.      
Naudojant fotoaparatą, jo baterijos ir SD kortelė gali įkaisti. Palietę įkaitusias 
baterijas ar SD kortelę galite nusideginti pirštus. Išjunkite fotoaparatą ir  
palaukite, kol jis atvės.

●	 Nenaudokite	blykstės	uždengę	ją	pirštais	ar	kitu	daiktu.  
Blykstė skleidžią karštį ir gali nudeginti.

●	 Stenkitės	nespausti	skystųjų	kristalų	ekranėlio	per	stipriai	ir	be	reikalo. 
Stipriau paspaudus ekranėlį, jis gali suskilti ir Jus sužeisti. Jei viduje esantis 
skystis užtykšta ant odos, nedelsdami tą vietą nuplaukite vandeniu. Jei skysčio 
patenka į akis, nedelsdami skalaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės 
pagalbos.

●	 Su	fotoaparatu	ir	jo	priedais	elkitės	atsargiai	ir	ramiai.  
Elgdamiesi neatsargiai galite susižeisti.

●	 Visuomet	naudokite	dirželį	–	jis	apsaugos	nuo	netyčinio	fotoaparato	
iškritimo	ir	dėl	to	galinčių	kilti	gedimų.

●	 Reguliariai	tikrinkite,	ar	dirželis	nesusidėvėjo	ir	neatsipalaidavo.

●	 Jei	nekreipsite	dėmesio	į	tokio	pobūdžio	pokyčius	ir	toliau	naudosite	
fotoaparatą,	galite	susižeisti.

●	 Nenaudokite	ir	nelaikykite	fotoaparato	(o	taip	pat	jo	baterijų)	tiesioginėje	
saulės	šviesoje,	esant	aukštai	temperatūrai,	didelei	drėgmei	bei	netoli	
ugnies.	Taip	pat	nederėtų	fotoaparato	naudoti	ar	laikyti	tokiose	vietose,	
kuriose	yra	ėsdinančių	dujų	arba	šalia	aparatų,	skleidžiančių	stiprų	
magnetinį	lauką	ar	elektromagnetines	bangas.	 	 	
Fotoaparatas gali sugesti ar deformuotis, gali ištekėti baterijose esantis skystis, 
aparatas gali įkaisti, sprogti, užsidegti ar kitaip Jus sužaloti.

CAUTIONAtsargiai

CAUTIONAtsargiai

●	 Smulkias	aparato	detales	laikykite	vaikams	nepasiekiamoje	vietoje,	nes	
jie	gali	jas	atsitiktinai	praryti.	 	 	 	 	
Vaikui prarijus kurią nors aparato detalę, nedelsiant kreipkitės medicininės 
pagalbos.

●	 Nevalykite	fotoaparato	degiais	tirpalais,	pavyzdžiui,	benzolu	ar	skiedikliu.	
Fotoaparatas gali užsidegti ar sprogti.

Fotoaparato priežiūra ir laikymas

CAUTIONĮspėjimas
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