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Návod na obsluhu

VYMENITEĽNÝ OBJEKTÍV PRE DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

Model č.    S-R24105

• Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tento pokyny a návod na obsluhu si odložte, aby ste ho v prípade 
potreby mali k dispozícii.
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Návod na obsluhu
VYMENITEĽNÝ OBJEKTÍV PRE 
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky Panasonic.
Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto 
pokyny a návod si odložte, aby ste ju v prípade potreby mali k 
dispozícii.

Tento objektív je možné pripojiť k 35 mm digitálnemu 
fotoaparátu, ktorý je v súlade s normou Leica Camera AG 
L-Mount a je vybavený široko-rozsahovým obrazovým 
snímačom.

• L-Mount je ochranná známka alebo registrovaná ochranná 
známka spoločnosti Leica Camera AG.

• Ostatné názvy, názvy spoločností, názvy produktov uvedené 
v tomto dokumente sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné snímky príslušných spoločností.
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Informácie pre vašu bezpečnosť
Zariadenie držte čo najďalej od prípadných 
elektromagnetických zariadení (ako je mikrovlnná rúra, 
televízor, herná konzola, rádiové vysielače, vedenie 
vysokého napätia atď.).
• Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti mobilných telefónov, 

pretože v opačnom prípade môže dôjsť k nežiaducemu 
vplyvu na obraz a zvuk.

• Ak dôjde k ovplyvneniu elektromagnetickým zariadením a 
prestane fungovať správne, fotoaparát vypnite a vyberte 
batériu a/alebo pripojený sieťový adaptér. Potom inštalujte 
batériu a/alebo pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite.
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-Ak uvidíte tento symbol-

Likvidácia starého zariadenia
Len pre Európsku úniu a krajiny s recyklačným 
systémom

Tento symbol na výrobku, balení a/alebo v 
sprievodnej dokumentácii znamená, že použité 
elektrické a elektronické produkty sa nesmú 
vyhadzovať spoločne s bežným komunálnym 
odpadom.
Za účelom správneho spracovania, obnovenia a 
recyklácie starých výrobkov ich odneste na

príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou. 
Správnou likvidáciou starých zariadení pomáhate chrániť 
hodnotné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym vplyvom 
na zdravie a životné prostredie.
Pre podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii kontaktujte 
miestnu správu.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu vám môžu byť 
udelené pokuty v súlade s národnou legislatívou.

Predbežné opatrenia
 Starostlivosť o objektív
• Nevystavujte objektív silným vibráciám, nárazom ani 

tlaku. Mohlo by to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
– Na objektív nevyvíjajte nadmerný tlak.

• Dávajte pozor, aby ste pri prenášaní nepoškodili objektív.
– Pri prenášaní digitálneho fotoaparátu s nasadeným 

objektívom, držte objektív ako aj digitálny fotoaparát.

– Dávajte pozor, aby vám nespadlo alebo aby ste nenarazili s 
vreckom, v ktorom máte vložený objektív.

• Ak sú šošovky objektívu znečistené (napr. ak sú mokré, 
mastné alebo sa na nich nachádzajú odtlačky prstov), môže 
to mať vplyv na nasnímaný obraz. Šošovku pred snímaním a 
po ňom zľahka utrite mäkkou suchou handričkou.

• Na zabránenie nahromadeniu prachu a iných častíc na 
objektíve alebo na zabránenie ich vniknutiu do objektívu, 
pripevnite na objektív zadný kryt vtedy, ak ho nebudete 
používať.

• Aby ste chránili kontakty 
na upevnení objektívu (A), 
nevykonávajte nasledujúce. 
Mohlo by dôjsť k poruche 
objektívu.
– Nedotýkajte sa kontaktov na 

objektíve.
– Neznečisťujte kontakty na 

objektíve.
– Objektív neukladajte tak, 

aby uchytenie objektívu 
smerovalo nadol.

 Odolnosť voči prachu a proti pofŕkaniu vodou
• Odolnosť voči prachu a pofŕkaniu vodou na fotoaparáte 

nezabráni úplne vniknutiu prachu alebo kvapkám vody. 
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby ste dosiahli 
uspokojivý výsledok odolnosti voči prachu a striekajúcej 
vode. Ak objektív nefunguje správne, obráťte sa na 
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.
– Pripojte objektív k digitálnemu fotoaparátu odolnému 

voči prachu a striekajúcej vode.



DVQX1714 (SK) 5

Sl
ov

en
sk

y

– Pri pripájaní alebo odpájaní objektívu buďte opatrní, aby sa 
cudzie predmety ako je napríklad piesok, prach a kvapky 
vody neprichytili na alebo nevnikli do gumového krúžku 
uchytenia objektívu, do kontaktov, digitálneho fotoaparátu a 
objektívu.

– Ak je objektív vystavený kvapkám vody alebo iným 
tekutinám, utrite ich mäkkou, suchou handričkou.

• Kvôli zlepšeniu odolnosti proti prachu a proti pofŕkaniu vodou 
vymeniteľného objektívu, je uchytenie objektívu vybavené 
gumovým krúžkom.
– Po opakovanej výmene objektívu sa môže časť gumy 

otlačiť na montážnej časti tela fotoaparátu, čo nemá vplyv 
na prevádzku.

– V prípade potreby výmeny gumového krúžku na uchytení 
objektívu sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.

 Kondenzácia (keď dôjde k zahmleniu objektívu)
• Ak dôjde k náhlej zmene teploty alebo vlhkosti môže 

to spôsobiť kondenzáciu. Kondenzácia môže spôsobiť 
znečistenie objektívu a viesť k vzniku plesní a poruche, preto 
zvýšte pozornosť.

• Ak došlo ku kondenzácii, vypnite fotoaparát a počkajte 
aspoň 2 hodiny kým ho znovu zapnete. Hneď ako sa 
teplota fotoaparátu prispôsobí teplote okolia, zahmlenie sa 
prirodzeným spôsobom stratí.

• Vzhľad a technické údaje produktov opísaných v tomto 
dokumente sa môže v dôsledku neskorších vylepšení líšiť od 
skutočných produktov, ktoré ste si zakúpili.

Dodávané príslušenstvo
Čísla produktu boli v platnosti v januári 2019. Môžu sa meniť.

SFC0360 1ZE4SR24105Z

21 3 4

1GE1Z276Z RGE1Z276Z

1 Puzdro na objektív
2  Slnečná clona
3 Kryt objektívu*
4 Zadný kryt objektívu*

 Táto časť je pripojená k objektívu v čase zakúpenia.
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Názvy a funkcie jednotlivých častí

1

7

8

2 3

9

4 5 6
1 Šošovka objektívu
2 Prstenec zaostrovania
 Otáčajte prstenec zaostrovania na zaostrenie pri nastavení 

na MF (manuálne zaostrovanie).
• Pomocou menu v kompatibilných digitálnych 

fotoaparátoch môžete nastaviť množstvo pohybu 
zaostrenia pomocou prstenca zaostrovania. Podrobnejšie 
informácie nájdete v návode na obsluhu digitálneho 
fotoaparátu.

3 Prstenec zoomu
 Slúži na priblíženie teleobjektívu alebo širokouhlého 

priblíženia.
4 Prepínač zaistenia zoomu
 Ak nastavíte ohniskovú vzdialenosť na 24 mm a tento 

prepínač do polohy [LOCK] (Zamknuté), prstenec zoomu 
bude zaistený.
• Prepínač zaistenia zoomu použite pri prenášaní 

objektívu, aby nedošlo k zväčšeniu zoomu jeho vlastnou 
váhou.

5 Prepínač automatického/manuálneho zaostrovania
 Prepína medzi AF (Automatické zaostrovanie) a MF 

(Manuálne zaostrovanie).
• Keď je digitálny fotoaparát nastavený na manuálne 

zaostrovanie, manuálne zaostrovanie bude fungovať bez 
ohľadu na nastavenie prepínača AF/MF.

6 Prepínač optickej stabilizácie obrazu (O.I.S.)
 Ak je tento prepínač nastavený na [ON] (Zap.), aktivuje sa 

funkcia stabilizácie obrazu.
• Pri používaní statívu, odporúčame nastaviť prepínač  

O.I.S. na [OFF] (Vyp.).
7 Kontakty
8 Označenie uchytenia objektívu
9 Gumové uchytenie objektívu

 Poznámka
• Ak použijete zoom po zaostrení, môže dôjsť k rozostreniu. Po 

zoome opäť vykonajte zaostrenie.
• Ak vás ruší zvuk prevádzky automatického zaostrovania 

a stabilizácie obrazu počas snímania videozáznamu, 
odporúčame snímať nasledujúcim spôsobom:
– Nastavte prepínač AF/MF na [MF].
– Nastavte prepínač O.I.S. na [OFF] (Vyp.) a použite statív.
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Pripevnenie objektívu
Informácie o spôsobe pripevnenia objektívu, nájdete v 
návode na obsluhu svojho digitálneho fotoaparátu.
• Objektív pripevnite po vypnutí digitálneho fotoaparátu.
• Pred pripevnením objektívu na 

na digitálny fotoaparát zložte 
zadný ochranný kryt.

• Po odpojení objektívu z 
digitálneho fotoaparátu 
nezabudnite nasadiť kryt 
objektívu a zadný kryt objektívu, 
pre zabránenie akumulácii 
prachu a nečistôt na objektíve.

 Nasadenie slnečnej clony
Slnečnú clonu uchopte prstami tak, ako je to znázornené na 
obrázku.





• Slnečnú clonu 
nedržte spôsobom, 
pri ktorom dôjde k 
jej ohnutiu.

1 Zarovnajte označenie 
uchytenia A ( )

 na slnečnej clone s 
označením na konci 
objektívu.

 2 Otočením slnečnej 
clonu v smere šípky 
zarovnajte označenie B 
( ) na slnečnej clone 
s označením na konci 
objektívu.
• Slnečnú clonu pripevnite jej 

otáčaním, pokiaľ sa neozve 
cvaknutie.

 Zloženie slnečnej clony
 So súčasným stlačením 

tlačidla na slnečnej clone, 
otáčajte slnečnú clonu v 
smere šípky a potom ju 
odpojte.











DVQX1714 (SK)8

 Poznámka
• Slnečnú clonu môžete pripevniť opačným smerom pri nosení 

fotoaparátu.
1 Slnečnú clonu odpojte.
2 Zarovnajte označenie uchytenia C ( ) na slnečnej clone s 

označením na konci objektívu.
3 Slnečnú clonu otáčajte v smere šípky, pokiaľ nezacvakne 

na miesto.

 



• Pri snímaní s použitím blesku sa odporúča zložiť slnečnú 
clonu z objektívu, pretože slnečná clona môže blokovať svetlo 
z blesku.

• Aby ste zabránili pádu objektívu, nikdy by ste nemali prenášať 
objektív jeho uchopením za slnečnú clonu.

 Poznámky týkajúce sa používania filtra
• Je možné pripevniť kryt objektívu alebo slnečnú clonu s už 

pripojeným filtrom.
• Ak súčasne používate dva alebo viac filtrov, časť 

zaznamenanej snímky môže stmavnúť.
• Na prednú časť objektívu nie je možné pripevniť žiadne iné 

predmety ako filtre, ako je napríklad konverzná šošovka alebo 
adaptér a používať ich v kombinácii s týmto objektívom.

 V prípade pripojenia takýchto predmetov, môže dôjsť k 
poškodeniu objektívu.
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Upozornenie týkajúce sa použitia
• Na objektív nestriekajte prostriedky proti hmyzu ani iné 

prchavé látky.
– Ak sa objektív dostane do kontaktu s takýmito 

chemikáliami, kryt objektívu sa môže uvedenými látkami 
poškodiť a povrchová úprava sa môže začať olupovať.

• Nenechávajte objektív nasmerovaný na slnko alebo 
zdroje silného svetla.
– Objektív môže nahromadiť nadmerné množstvo svetla, čo 

môže viesť k požiaru a poruche.
• Objektív nepoužívajte pri nízkych teplotách dlhý čas s 

priamym kontaktom rúk s objektívom.
– Na chladnom mieste (teplota pod 0 °C, ako sú lyžiarske 

svahy), môže dlhodobý kontakt s kovovými dielmi objektívu 
spôsobiť poranenie kože. Používajte rukavice alebo 
podobné ochranné prostriedky.

• Na čistenie objektívu použite mäkkú, suchú handričku 
bez prachu.
– Na čistenie objektívu nepoužívajte benzín, riedidlo, 

alkohol alebo iné podobné čistiace prostriedky. Používanie 
rozpúšťadiel môže poškodiť objektív alebo spôsobiť 
olupovanie povrchovej úpravy.

– Na čistenie nepoužívajte domáce čistiace prostriedky ani 
chemikáliou napustené utierky.

• Objektív nenechávajte dlhý čas v kontakte s produktmi 
vyrobenými z gumy, PVC alebo podobných materiálov.

• Objektív nedemontujte ani neupravujte.
• Ak nebudete objektív dlhší čas používať, odporúčame ho 

skladovať s pohlcovačom vlhkosti (silikagél).
• Ak ste objektív dlhší čas nepoužívali, skontrolujte všetky časti 

skôr ako začnete snímanie.

• Za žiadnych okolností neskladujte zariadenie na 
nasledujúcich miestach, pretože to môže spôsobiť problémy v 
prevádzke alebo poruchu:
– Na priamom slnečnom žiarení alebo v lete na pláži
– Na miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou alebo kde 

dochádza k veľkým zmenám teploty a vlhkosti
– Na miestach s vysokou koncentráciou piesku, prachu a 

nečistôt
– V blízkosti ohňa
– V blízkosti radiátorov, klimatizácií alebo zvlhčovačov
– Na miestach, kde môže dôjsť k namočeniu objektívu
– Na mieste vystavenom silným vibráciám
– Vo vozidle

• Prečítajte si taktiež pokyny na obsluhu digitálneho 
fotoaparátu.

Riešenie problémov
Pri zapnutí a vypnutí digitálneho fotoaparátu, alebo pri 
zatrasení objektívom je počuť zarachotenie, atď..

Počas zaznamenávania snímok počuť zvuk z objektívu.
• Toto je zvuk pohybu clony alebo objektívu. Nepredstavuje to 

poruchu.
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Technické údaje
Právo na zmenu technických údajov je vyhradené v dôsledku zlepšenia výkonu.

VYMENITEĽNÝ OBJEKTÍV PRE DIGITÁLNY FOTOAPARÁT „LUMIX S 24-105 mm F4 
MACRO O.I.S.“

Uchytenie objektívu Leica Camera AG L-Mount
Ohnisková vzdialenosť f=24 mm až 105 mm

Konštrukcia objektívu 16 prvkov v 13 skupinách (2 asférické ED šošovky, 2 asférické šošovky, 1 UED šošovka, 2 ED 
šošovky)

Typ clony 9 lamiel clony/okrúhla clona
Maximálna clona F4.0
Minimálna hodnota clony F22
Zorný uhol 84° (Širokouhlý záber) až 23° (Teleskopický záber)
Rozsah snímania 0,30 m (0,98 stopy) do ∞ (od referenčnej línie ohniskovej vzdialenosti)
Maximálne zväčšenie obrazu 0,5x
Stabilizácia obrazu Áno
Priemer filtra 77 mm
Maximálny priemer Ø 84 mm (3,3″)
Celková dĺžka Približne 118 mm (od špičky objektívu po základňu uchytenia objektívu)
Hmotnosť Približne 680 g
Odolnosť proti prachu a 
odolnosť proti pofŕkaniu Áno

Odporúčaná prevádzková 
teplota -10 °C až 40 °C

Prípustná relatívna vlhkosť 10% relatívna vlhkosť až 80% relatívna vlhkosť
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Výrobca:  Panasonic Corporation
  Kadoma, Osaka, Japonsko
Importér pre Európu: Panasonic Marketing Europe GmbH
  Panasonic Testing Centre
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Panasonic Corporation
Webová stránka: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2019

Výrobok Panasonic

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka E-Guarantee Panasonic.
Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk
alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete


