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1. Fotoğraf makinesi hassas bir alettir. Düşürmeyin veya fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
2. Fotoğraf makinesi sudan korumalı değildir ve su altında kullanılamaz. Fotoğraf makinesini
kazara suya düşürürseniz, derhal en yakın yetkili servis ile bağlantıya geçin. Su damlacıklarını
temiz ve kuru bir bezle silin. Fotoğraf makinesi tuzlu ortamda kalırsa, tuz kalıntılarını iyice
sıktığınız nemli bir bezle silin.
3. Fotoğraf makinesini mıknatıs veya elektrik motoru gibi güçlü manyetik alan yayan herhangi bir
şeyin yakınına bırakmayın.
4. Fotoğraf makinesini, geniş antenler gibi güçlü radyo dalgası yayan herhangi bir şey yakınında
bırakmayın veya kullanmayın. Güçlü manyetik alanlar, fotoğraf makinesinde işlem
bozukluklarına neden olabilir veya görüntü verisine zarar verebilir.
5. Fotoğraf makinesini, doğrudan güneş ışığı alan bir taşıt içi gibi aşırı ısıalan bir ortamda
bırakmayın. Yüksek ısı fotoğraf makinesinde arıza oluşmasına neden olabilir.
6. Fotoğraf makinesinde hassas elektronik devre vardır. Fotoğraf makinesini asla kendiniz
açmaya kalkışmayın.
7. Ayna işleminizi parmağınızla vb. engellemeyin. Aksi takdirde arıza oluşabilir.
8. Lens, vizör, refleks aynası ve odaklanma ekranı üzerindeki tozu gidermek için bir üfleyici
kullanın, Fotoğraf makinesi gövdesini veya lensi temizlemek için organik çözücüler içeren
temizleyicileri kullanmayın İnatçı kirlerin çıkarılması için en yakın yetkili servise götürün.
9. Fotoğraf makinesinin elektrik kontaklarına parmaklarınızla dokunmayın. Bu kontakların
aşınmaması için önemlidir. Aşınmış kontaklar, fotoğraf makinesinde işlem bozukluklarına
neden olabilir.
10. Fotoğraf makinesi soğuk bir ortamdan aniden sıcak bir ortama taşınırsa, fotoğraf makinesinden
iç parçalarda nem yoğunlaşması oluşabilir. Nem yoğunlaşmasını önlemek için fotoğraf
makinesini önce korumalı bir plastik poşet içine koyun ve poşetten çıkarmadan önce sıcak
ortama uyum sağlamasını bekleyin.
11. Nem yoğunlaşması oluşmuşsa fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu makinenin hasar
görmemesi için gereklidir. Nem yoğunlaşması oluşursa lensi, kartı ve pili makineden çıkarın ve
fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce nemin tamamen kurumasını bekleyin.
12. Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve makinesi serin, kuru ve iyi
havalandırmalı bir mekânda saklayın. Fotoğraf makinesi kaldırılmış olsa bile, arada sırada
deklanşör tuşuna basarak fotoğraf makinesin halen çalışır durumda olup olmadığını kontrol
edin.
13. Fotoğraf makinesini aşındırma özelliği olan kimyasalların bulunduğu karanlık odalar veya kimya
laboratuvarları gibi ortamlarda saklamayın.
14. Uzun süredir kullanılmıyorsa, fotoğraf makinesi işlevlerinin hepsini kullanmaya başlamadan
önce test edin. Fotoğraf makinesini son zamanlarda kullanmadıysanız veya yakında önemli bir
çekiminiz varsa, makinenizi ilgili bayiden kontrolden geçirterek veya kendiniz kontrol ederek
düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
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