POKROWCE WODOODPORNE zapewniają 100% szczelności co
pozwala robić zdjęcia bardzo dobrej jakości również pod wodą.

1. Czynność zamykania i uszczelniania pokrowca jest bardzo łatwa, należy przełożyć śruby
przez odpowiednie otwory, i zablokować nakrętkami
2. Soczewka pokryta powłoką UV pozwala robić czyste i wyraźne zdjęcia
3. Instrukcja użytkowania w formie obrazkowej znajduje się w wielojęzycznej instrukcji
dołączonej przez producenta.
UWAGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM!
1. Po dokonaniu zakupu należy sprawdzić czy futerał nie posiada uszkodzeń fizycznych.
2. Następnie należy dokonać próby szczelności, umieścić kawałek papieru w środku
zamknąć i potrząsnąć futerałem pod wodą i ścisnąć go. Jeżeli po wyjęciu papier jest
mokry proszę wymienić futerał u sprzedawcy.
KORZYSTANIE
1. Używać najlepiej po kilku próbach szczelności.
2. Po każdorazowym użyciu należy sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległ zacisk i otwór
przez który wkładamy aparat. Unikać uderzeń i powierzchni które mogłyby uszkodzić
futerał. Nie należy wystawiać pokrowca na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury
i promieni słonecznych gdyż może to spowodować uszkodzenie.
3. Wnętrze pokrowca może zaparować w związku z różnicą temperatur na zewnątrz i
wewnątrz produktu. W takim przypadku należy odkręcić soczewkę i poczekać aż
temperatura się wyrówna.
4. Jeżeli w trakcie użytkowania na złączeniach bądź w futerale znajdują się jakieś
zabrudzenia lub piasek należy wypłukać pokrowiec pod bieżącą wodą a następnie
wysuszyć bez użycia wysokiej temperatury.
5. Nie używać w wodzie o temperaturze przekraczającej 30ºC
6. W trakcie wyjmowania urządzenia trzymać pokrowiec otworem do dołu i potrząsnąć
całością aby pozbyć się resztek wody, następnie wytrzeć całość do sucha. Nie trzymać
otworem do góry, może to spowodować przelanie się resztek wody do środka podczas
otwierania i poważne uszkodzenia sprzętu.
Wodoodporny pokrowiec chroni aparat przed kurzem, wodą, śniegiem, deszczem itp. Został
wyprodukowany do robienia zdjęć w stosunkowo prostych sceneriach jak basen, plaża itp. W
celu dokonania profesjonalnych fotografii głęboko pod wodą proszę zaopatrzyć się w
profesjonalny i dedykowany wodoodporny pokrowiec do danego modelu.
UWAGA: Przed każdym użyciem wodoodpornego pokrowca Nereus należy sprawdzić jego
szczelność i ewentualne uszkodzenia.
Firma ELTEC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego
użytkowania.
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