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• Не подключайте слишком много приборов к одной
электророзетке.
• Не пользуйтесь электророзеткой с плохими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ О СЕТЕВОМ АДАПТЕРЕ (только
модели с прилагаемым сетевым адаптером)
Предупреждение
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Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим
током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим
током, не ставьте на аппаратуру емкости с жидкостью, например
вазы. Не устанавливайте это оборудование в замкнутом объеме,
например на книжной полке или подобном месте.
• Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с
устройством в легкодоступном месте.
• Обязательно используйте прилагаемый сетевой адаптер и кабель
питания.
• Не используйте другие сетевые адаптеры. Это может привести к
неисправности.
• Подключите сетевой адаптер к легкодоступной электрической
розетке.
• Не обматывайте кабель питания вокруг
сетевого адаптера. В противном случае может
обломиться провод с сердечником, что
приведет к неисправности проигрывателя
мультимедиа.
• Не прикасайтесь к сетевому адаптеру влажными руками.
• Если вы заметите, что сетевой адаптер работает неправильно,
немедленно отключите его от электрической розетки.
• Пока устройство включено в электрическую розетку, на него попрежнему подается электропитание, даже если само устройство
выключено.
• При длительном использовании сетевой адаптер может
нагреваться, это можно почувствовать, прикоснувшись к нему
рукой.

Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте/не
эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях,
которые перечислены ниже.

Местоположения:

• На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на
берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в
медицинских учреждениях, в неустойчивом положении; вблизи
воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги
или дыма.

Среды:

• В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в
местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых
телевизор может быть подвержен механической вибрации;
вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.). На телевизор не
должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить
на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с
цветами.

Ситуации:

• Использование изделия, когда мокрые руки; снят корпус или
установлены дополнительные аксессуары, не рекомендованные
изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от розетки
электропитания и антенны.
• Устанавливать телевизор так, чтобы он
выдавался в открытое пространство.
Столкновение человека или предмета с
телевизором может привести к травме или
ущербу.

• При продолжительной демонстрации неподвижного
изображения могут появляться остаточные изображения. Через
несколько секунд они могут исчезнуть.
• Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не
является признаком неисправности.
• Экран содержит небольшое количество жидких кристаллов.
При утилизации соблюдайте соответствующие местные
положения и инструкции.

OLED-экран (только для OLED-телевизора):

• Хотя OLED-экран изготовлен по высокоточной технологии и число
эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на OLED-экране
могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные,
синие или зеленые) точки. Это структурное свойство OLED-экрана,
которое не является признаком неисправности.
• Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не
ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к
неравномерности изображения или повреждению OLED-экрана.
• Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не
является признаком неисправности.
• При утилизации телевизора соблюдайте местные положения и
инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом
телевизора и их чистка

Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините
кабель от сети.
Для обеспечения сохранности конструкционных материалов
и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры
предосторожности.
• Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора
осторожно протирайте его мягкой ткань. Если пыль не удаляется
полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в
слабом растворе мягкого моющего средства.
• Никогда не разбрызгивайте воду или моющее
средство прямо на телевизор. Скопление
жидкости внизу экрана или на наружных
поверхностях и проникновение внутрь
телевизора может привести к выходу
телевизора из строя.
• Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы,
щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие
летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или
инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт
с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие
корпуса или поверхность экрана.
• Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется
периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью
пылесоса.
• При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его
положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания
телевизора с подставки.

Дополнительное оборудование

• Держите дополнительные компоненты или оборудование,
излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от
телевизора. В противном случае может иметь место искажение
изображения и/или звука.
• Данное оборудование протестировано и признано отвечающим
требованиям к предельным значениям, установленным
в Директиве ЭМС, при использовании соединительного
сигнального кабеля длиной менее 3 метров.
• Данное оборудование протестировано и признано отвечающим
требованиям к предельным значениям, установленным в
Директиве ЭМС, при использовании радиочастотного кабеля
длиной менее 30 метров для подключения к разъему наземной/
спутниковой/CATV антенны.

Рекомендации по разъему типа F*
• Устанавливать телевизор во влажных или
пыльных помещениях или в помещениях с
масляным дымом или паром (неподалеку
от кухонных столов или увлажнителей
воздуха). Иначе может произойти
возгорание, удар электрическим током или
деформация.
• Устанавливать телевизор там, где возможно сильное повышение
температуры, например под прямыми солнечными лучами,
рядом с отопительными приборами или обогревателями. В
таких условиях телевизор может перегреться, что приведет к
деформации корпуса и/или повреждению телевизора.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗГОРАНИЯ ДЕРЖИТЕ
СВЕЧИ ИЛИ ИСТОЧНИКИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ ВДАЛИ ОТ
ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ВРЕМЕНИ ЕГО РАБОТЫ.
Для покупателей в России

Настенная установка
30 см
10 см

10 см
Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

Установка с подставкой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение

В случае замены батарейки ненадлежащей батарейкой возможен
взрыв.
Запрещено подвергать батарейки чрезмерному нагреву, например,
вследствие воздействия солнечных лучей, огня и т.п., либо
размещать их в условиях слишком низкого атмосферного давления,
что может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющейся
жидкости или газа.

Осколки:

30 см
10 см

10 см

Устройство предназначено только для использования в
помещениях.

Сведения по безопасности

10 см

6 см

Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не
меньше указанного.
• Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения
скопления грязи и пыли:
—— Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте
телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом
наперед или набок.
—— Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в
шкафу.
—— Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками,
а также газетами и т.п.
—— Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке
ниже.
Циркуляция воздуха нарушена.

Риски, связанные с неустойчивым положением

Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже
смерти.
Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой
поверхности. Телевизор может упасть и стать причиной серьезных
травм и даже смерти. Во избежание различных травм, в
особенности для детей, необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности.
• Используйте стойки или подставки, рекомендованные
производителем телевизора.
• Используйте только такую мебель, которая может надежно
поддерживать устройство.
• Убедитесь, что телевизор не выступает за края опорной мебели.
• Не устанавливайте устройство на высокой мебели (например,
на стенных или книжных шкафах) без надлежащего крепления
мебели и телевизора к подходящей опорной конструкции.
• Перед установкой телевизора на поддерживающую мебель
убедитесь, что на ней нет предметов из ткани или других
подобных материалов.
• Разъясните детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до
телевизора или его элементов управления, опасно.
Если телевизор установлен и его требуется переместить,
необходимо учесть указанные выше факторы.

Стена

Стена

* Условия вентиляции зависят от модели телевизора. Если
информация о вентиляции указана как в справочном
руководстве, так и в разделе “Сведения по безопасности”,
см. справочное руководство.

Кабель питания

Устройство, подключенное одновременно к защитному заземлению
здания (непосредственно к электросети или при помощи другого
устройства, подключенного к защитному заземлению) и к
распределительной сети телевизора при помощи коаксиального
кабеля, при некоторых обстоятельствах может быть подвержено
опасности возгорания. Вследствие этого подключение к
распределительной сети телевизора должно осуществляться
при помощи электрически изолированного устройства в рамках
определенного диапазона частот (гальванический разъединитель,
см. EN 60728-11).

Во избежание возгорания, поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм обращайтесь с кабелем
питания и сетевой розеткой в соответствии с нижеследующими
указаниями:
• Используйте только кабели питания поставки Sony, не
пользуйтесь кабелями других поставщиков.
• Вставляйте вилку в розетку до конца.
• Используйте для питания телевизора только сеть переменного
тока напряжением 220 В – 240 В.
• Выполняя кабельные соединения между устройствами, в целях
безопасности извлеките кабель питания из сетевой розетки и
будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
• Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его
переноской выньте вилку кабеля питания от сети.
• Кабель питания не должен находиться рядом с источниками
тепла.
• Регулярно чистите вилку кабеля питания, предварительно
вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой
скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции
и, как следствие, к возгоранию.

Вентиляция

Примечание

Установка/подключение*

• Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не
вставляйте в них никакие предметы.
• Оставляйте свободное пространство вокруг телевизора, как
показано на рисунке ниже.
• Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно
рекомендуется использовать специальный Кронштейн для
настенной установки производства компании Sony.

• При установке в раздевалке бассейна или
горячего источника присутствующие в
воздухе сера и т. п. могут вызвать
повреждения телевизора.
• Для обеспечения наилучшего качества
изображения не подвергайте экран
воздействию прямого освещения или солнечного света.
• Телевизор не рекомендуется переносить из холодного
помещения в теплое. Резкие изменения температуры в
помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может
привести к снижению качества изображения телевизора и/или
искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения
влаги, прежде чем включать телевизор.

• Не используйте входящий в комплект поставки кабель питания с
другим оборудованием.
• Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель
питания, прилагая излишние усилия. В противном случае могут
оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
• Не изменяйте конструкцию кабеля питания.
• Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на кабель
питания.
• Вынимая кабель питания из розетки, не тяните за сам кабель.

• Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное
стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
• Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед
тем, как прикоснуться к нему, выньте кабель питания из розетки.
В противном случае это может привести к удару электрическим
током.

Если телевизор не используется

• Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в
течение нескольких дней, по соображениям безопасности и
энергосбережения его следует отключить от сети электропитания.
• Так как телевизор не отключается от сети при выключении
кнопкой, для его полного отключения от электропитания выньте
вилку кабеля питания из розетки.
• Некоторые телевизоры оснащены функциями, для корректной
работы которых требуется оставлять телевизор в режиме
ожидания.

Внутренняя жила должна выступать из разъема менее чем на
1,5 мм.
макс. 7 мм

макс. 1,5 мм
(Справочный рисунок разъема типа F)
* Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора.

Беспроводная функция устройства

• Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования
(электронных стимуляторов сердца и т. д.), поскольку это может
привести к неисправности последнего.
• Несмотря на то, что данное устройство передает/получает
зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного
перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую
проблему такого рода.
• Данное оборудование следует устанавливать и включать на таком
расстоянии, чтобы между его антенной и телом человека было не
менее 20 см.

Предупреждение относительно использования
пульта дистанционного управления

• Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
• Не используйте одновременно батарейки различных типов или
старые и новые батарейки.
• При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны
окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации
батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по
этому поводу в местные органы власти.
• Бережно обращайтесь с пультом дистанционного управления. Не
бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких
жидкостей.
• Не оставляйте пульт дистанционного управления вблизи
источников тепла или в месте, подверженном прямому
воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

Утилизация телевизора
Утилизация отслужившего
электрического и электронного
оборудования (директива
применима в странах Евросоюза
и других странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)

Меры предосторожности в отношении детей

Утилизация использованных
элементов питания (Директива
применима в странах Евросоюза
и других странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)

• Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
• Храните мелкие принадлежности вне досягаемости детей, чтобы
они не могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...
Немедленно выключите телевизор и выньте вилку кабеля питания
из розетки в следующих случаях.
Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для
того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы
выполнили проверку телевизора.

В случае, если:

• Поврежден кабель питания.
• Электророзетка имеет плохие контакты.
• Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или
попадания брошенным в него предметом.
• Внутрь корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или
какой-либо предмет.

О температуре телевизора

При длительном использовании телевизора его поверхности
нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

Меры предосторожности
Просмотр телевизора

• Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при
плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного
времени утомляет глаза.
• При пользовании наушниками не устанавливайте слишком
большую громкость, чтобы не повредить слух.

Экран (только для ЖК-телевизора):

• Хотя экран изготовлен по высокоточной технологии и число
эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на экране могут
постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие
или зеленые) точки. Это структурное свойство экрана, которое не
является признаком неисправности.
• Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не
ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к
неравномерности изображения или повреждению экрана.
• Если телевизор работает в холодном месте, изображение может
оказаться размытым или слишком темным. Это не является
признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением
температуры.

Сведения по Гарантия
Гарантия распространяется на изделия, купленные
на территории стран Таможенного союза.

Срок гарантии (лет): 1. Срок службы (лет): 7.
При обнаружении производственных недостатков изделия в
течение срока гарантии Сони или Авторизованные Сервисные
Центры (АСЦ) по своему усмотрению либо устранят их с
использованием новых или восстановленных запчастей, либо
заменят изделие аналогичным новым или восстановленным,
либо возместят уплаченную стоимость. Рекомендуется сохранить
документ, подтверждающий дату покупки изделия.
Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать инструкции по
использованию, хранению и транспортировке, эксплуатировать
изделие только в личных и домашних целях, не подвергать
модификации или неквалифицированному ремонту, не удалять
этикетку с серийным номером.
Гарантия Сони не ограничивает права потребителей, установленные
применимым законодательством в отношении торговли
потребительскими товарами.

Служба поддержки:

Россия 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Казахстан 8 800 070 70 35
Другие страны +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru

Адреса АСЦ: www.sony.ru/support
(TG-01-1)
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЩОБ УНИКНУТИ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ Й
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО
ВОГНЮ ПОДАЛІ ВІД ЦЬОГО
ВИРОБУ.
Інформація щодо безпечної експлуатації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Застережні заходи

Ризик вибуху, якщо батарейку замінено на неправильний тип.
Батарейки не повинні піддаватися надмірному нагріванню, такому
як сонячне світло, вогонь тощо, або надзвичайно низькому тиску
повітря, що може призвести до їх вибуху або витоку займистої
рідини чи газу.

Небезпека відсутності стійкості

У разі падіння телевізор може спричинити серйозні травми чи
навіть смерть.
Уникайте встановлення телевізора в нестійких місцях. У разі падіння
телевізор може спричинити серйозні травми чи навіть смерть.
Чимало травм, зокрема й дитячих, можна уникнути, виконуючи
прості правила безпеки.
• Використовуйте виключно корпуси чи підставки, рекомендовані
виробником телевізора.
• Використовуйте лише ті меблі, що здатні витримати вагу
телевізора.
• Переконайтеся, що телевізор не виступає за край елемента
меблів, що підтримує його.
• Якщо ви бажаєте розмістити телевізор на високі меблі
(наприклад, на сервант чи книжкову шафу), обов’язково
забезпечте анкерне кріплення як телевізора, так і елемента
меблів до надійної опори.
• Не підкладайте під телевізор тканинні вироби чи інші матеріали,
коли ставите його на опорний елемент меблів.
• Розкажіть дітям, що вилазити на меблі, щоб дотягтися
дотелевізора чи його елементів керування, небезпечно.
Якщо необхідно перенести телевізор в інше місце, дотримуйтеся
описаних вище застережних заходів.

• Не намотуйте кабель живлення навколо
адаптера змінного струму. Це може призвести
до пошкодження жил кабелю та спричинити
несправність медіаприймача.
• Не торкайтеся до адаптера змінного струму
вологими руками.
• Помітивши якість неполадки, негайно від’єднайте адаптер
змінного струму від розетки.
• Навіть після вимкнення прилад залишається підключеним до
електричної мережі. Від’єднайте його від розетки.
• При тривалому використанні адаптер змінного струму
нагрівається. Це можна відчути, доторкнувшись до нього рукою.

Заборонене використання

Не встановлюйте та не використовуйте телевізор у
нижчезазначених місцях, оточеннях і ситуаціях, оскільки це
може призвести до несправності телевізора, пожежі, ураження
електричним струмом, пошкодження та/або травм.

Місця:

• Надворі (під прямим сонячним промінням), на морському
узбережжі, на кораблі або іншому судні, всередині транспортного
засобу, у медичних закладах, нестабільних місцях, поблизу
відкритих водойм або джерел води, в умовах дощу або диму.

Середовище:

• Гарячі, вологі або надмірно запилені місця; місця, куди можуть
потрапити комахи; де телевізор може зазнати механічної вібрації,
поблизу займистих речей (свічок тощо). Захищайте телевізор від
крапель і бризок рідини та не ставте на нього наповнені рідиною
предмети, наприклад вази.

Ситуації:

• Використання телевізора, якщо у вас мокрі руки, якщо корпус
телевізора знятий, а також його використання з устаткуванням, не
рекомендованим виробником. Від’єднання телевізора від розетки
та антени під час грози.
• Встановлення телевізора так, що він виступає
в навколишній простір. Від удару об
телевізор можуть постраждати люди й
пошкодитися інші предмети.

Вентиляція

• Ніколи не закривайте вентиляційні отвори і нічого не вставляйте
у корпус.
• Залишіть вільний простір навколо телевізора, як показано нижче.
• Рекомендується використовувати Кронштейн для настінного
кріплення з метою забезпечення належної вентиляції.

Встановлення на стіні

• Встановлення телевізора у вологих і
пильних місцях, а також у приміщеннях,
де присутній маслянистий дим або пара
(поряд із кухонним столом чи
зволожувачем). Це може спричинити
пожежу, електричний удар або деформацію.
• Встановлення телевізора в місцях, які перебувають під дією
високих температур, наприклад під прямими сонячними
променями, поблизу батареї опалення або нагрівальновентиляційної системи. Перегрівання телевізора може призвести
до деформації корпуса і пошкодження самого пристрою.

10 см

10 см

10 см
Залиште принаймні такий простір вільним навколо телевізора.

Встановлення за допомогою підпори
30 см
10 см

10 см

• У разі встановлення у вбиральні публічної
лазні чи курорту з гарячими джерелами
можливе пошкодження телевізора сіркою,
що міститься в повітрі, тощо.
• Для досягнення найвищої якості зображення
подбайте про те, щоб екран не був
спрямований на сонце чи джерело штучного освітлення.
• Не заносьте телевізор із холоду в тепле приміщення. Різка зміна
температури може викликати конденсацію вологи. Це може
призвести до погіршення якості зображення і якості відтворення
кольорів. У такому разі дайте волозі повністю випаруватися і лише
потім вмикайте телевізор.

Поломка компонентів:

30 см

6 см

Додаткове обладнання

• Тримайте додаткові компоненти або будь-яке обладнання,
від якого йде електромагнітне випромінювання, подалі від
телевізора. Інакше це може спричинити спотворення зображення
та/або виникнення шуму.
• Це обладнання належним чином випробуване та визнане таким,
що забезпечує функціонування з обмеженнями, визначеними
у директиві щодо електромагнітної сумісності (EMC Directive) за
використання сигнальних кабелів, коротших за 3 метри.
• Це обладнання належним чином випробуване та визнане таким,
що забезпечує функціонування з обмеженнями, визначеними
у директиві щодо електромагнітної сумісності (EMC Directive) за
використання радіочастотних кабелів, коротших за 30 метрів,
для роз’єму ефірного сигналу / супутникового сигналу / сигналу
кабельного телебачення.

Рекомендація щодо штекера типу F*

Внутрішній дріт повинен виступати за з’єднувальну частину не
більше, ніж на 1,5 мм.
макс. 7 мм.

макс. 1,5 мм.

Встановлення/налаштування*

Пристрій, з’єднаний із захисним заземленням будівлі через
мережеве з’єднання або через інший пристрій з підключенням
до захисного заземлення, а також до телевізійної системи з
використанням коаксіального кабелю, в деяких випадках може
спричинити пожежу. Через це підключення до телевізійної
розподільчої системи повинно здійснюватися через пристрій, що
забезпечує електричну ізоляцію нижче певного діапазону частот
(гальванічний ізолятор, див. EN 60728-11).

• Не розбризкуйте воду або миючий засіб
безпосередньо на телевізор. Рідина може
потрапити на нижню частину екрана чи на
зовнішні деталі, а потім всередину приладу і
пошкодити телевізор.
• Ніколи не використовуйте жодні жорсткі тканини,
лужні або кислотні розчини й порошки для чищення або леткі
розчинники, зокрема спирт, бензол, розріджувачі, інсектициди
тощо. Використання таких речовин або тривалий контакт із гумою
або вінілом може призвести до пошкодження поверхні екрана і
матеріалу, з якого зроблено корпус.
• Для забезпечення належної вентиляції рекомендуємо періодично
чистити вентиляційні отвори за допомогою пилососа.
• Регулюючи кут повороту телевізора, повертайте його повільно,
щоб уникнути його переміщення або зсуву зі своєї підставки.

• Не кидайте нічого в телевізор. Скло екрана може розбитися від
удару та спричинити серйозну травму.
• Якщо корпус телевізора тріснув, не торкайтеся його, доки ви не
від’єднаєте силовий шнур від електромережі. Окрім того, це може
призвести до ураження електричним струмом.

(Довідкова схема штекера типу F)
* Не в усіх країнах і регіонах та не в усіх моделях телевізорів.

Функціонування пристрою у бездротовому
режимі

• Не використовуйте цей пристрій у безпосередній близькості
від медичного обладнання (електрокардіостимуляторів тощо),
оскільки це може призвести до неправильної роботи медичного
обладнання.
• Не зважаючи на те, що цей пристрій передає/отримує кодовані
сигнали, остерігайтеся несанкціонованого перехоплення.
Виробник не несе відповідальності за виникнення будь-яких
проблемних ситуацій у зв’язку з цим.
• При встановленні й експлуатації цього обладнання слід зберігати
відстань між антеною цього приладу та частинами тіла людини не
менше 20 см.

Застереження щодо поводження з пультом
дистанційного керування

• Встановлюючи елементи живлення, слідкуйте за правильністю
полярності.
• Не використовуйте одночасно елементи живлення різних типів
або старі й нові елементи живлення.
• Утилізуйте елементи живлення без шкоди для навколишнього
середовища. У певних регіонах існують правила щодо утилізації
елементів живлення. Будь ласка, дізнайтеся про це у місцевих
органах влади.
• Поводьтеся з пристроєм дистанційного керування обережно. Не
впускайте, не наступайте на нього та не допускайте пролиття на
нього жодних рідин.
• Не кладіть пристрій дистанційного керування поблизу джерел
тепла, під пряме сонячне проміння та у вологі місця.

Утилізація телевізора
Утилізація старого електричного
та електронного обладнання
(застосовується в Європейському
союзі та інших країнах із системами
роздільного збирання сміття)

Коли телевізор не використовується

• Якщо ви не будете використовувати телевізор протягом кількох
днів, його слід від’єднанти від електромережі з міркувань безпеки
та збереження навколишнього середовища.
• Оскільки просте вимикання телевізора не означає його
від’єднання від електромережі, потрібно витягнути штепсель з
електричної розетки, щоб відключити телевізор повністю.
• Деякі телевізори мають такі функції, для належної роботи яких
телевізор має залишатися в режимі очікування.

Утилізація використаних батарей
(застосовно в Європейському союзі
та інших країнах, у яких діють
системи роздільного збирання
сміття)

Щодо дітей
Залиште принаймні такий простір вільним
навколо телевізора.
• Для забезпечення належної вентиляції та запобігання
накопиченню бруду або пилу:
—— Не кладіть телевізор у горизонтальне положення, не
встановлюйте його нижньою стороною догори, задом наперед
або на бік.
—— Не ставте телевізор на полицю, килим, постіль або у шафу.
—— Не накривайте телевізор тканиною, такою як занавіски, або
іншими речами, наприклад газетами тощо.
—— Не встановлюйте телевізор так, як показано нижче.
Циркуляція повітря неможлива.

Стіна

Стіна

• Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.
• Тримайте малі деталі поза доступом дітей, щоб діти їх випадково
не проковтнули.

У разі виникнення нижченаведених проблем...

У разі виникнення будь-якої з нижченаведених проблем негайно
вимкніть телевізор і від’єднайте силовий шнур від електромережі.
Зверніться до свого дистриб’ютора або сервісного центру Sony з
проханням, щоб ваш телевізор перевірив кваліфікований працівник.

Коли:

• Силовий шнур пошкоджено.
• Штепсель погано тримається в електричній розетці.
• Телевізор пошкоджено у результаті падіння, удару або
потрапляння у нього якого-небудь предмета.
• Через отвори у корпусі всередину потрапила рідина або твердий
предмет.

Температура телевізора

Якщо телевізор використовується протягом тривалого часу, корпус
навколо екрану нагрівається. Це можна відчути на дотик.

* Умови вентиляції залежать від моделі телевізора. Якщо відомості
щодо вентиляції описані і в Довідковому посібнику, і в Інформації
з безпечної експлуатації, див. Довідковий посібник.

Силовий шнур

Поводьтеся із силовим шнуром і розеткою у зазначений нижче
спосіб, щоб запобігти ризику виникнення пожежі, ураження
електричним струмом чи пошкодження та/або травм:
• Використовуйте силовий шнур, наданий тільки компанією Sony, а
не іншими постачальниками.
• Вставляйте штепсель до електричної розетки до кінця.
• Підключайте телевізор тільки до мережі змінного струму з
напругою 220 В – 240 В.
• При підключенні кабелів заради власної безпеки обов’язково
від’єднайте силовий шнур і слідкуйте, щоб не заплутатися ногами
у кабелях.
• Від’єднайте силовий шнур від розетки перед ремонтом або
переміщенням телевізора.
• Тримайте силовий шнур подалі від джерел тепла.
• Регулярно виймайте штепсель із розетки й очищайте його. Якщо
штепсель вкритий пилом і на нього потрапляє волога, його
ізоляція може зіпсуватися, що може призвести до пожежі.

Примітка

• Не використовуйте наданий силовий шнур із жодним іншим
обладнанням.
• Не защемляйте, не згинайте і не перекручуйте силовий шнур
надто сильно. Струмопровідні жили можуть оголитися або
зламатися.
• Не модифікуйте силовий шнур.
• Не кладіть важкі речі на силовий шнур.
• Не тягніть силовий шнур при від’єднанні його від електричної
розетки.
• Не підключайте надто багато приладів до однієї розетки.
• Не використовуйте електричну розетку, що не забезпечує
належного прилягання контактів штепселя.

ПРИМІТКА ЩОДО АДАПТЕРА ЗМІННОГО СТРУМУ
(лише моделі, до комплекту яких додається
адаптер змінного струму)
Попередження

Щоб знизити ризик займання й ураження електричним струмом, не
піддавайте цей прилад впливу дощу чи вологи.
Щоб виключити можливість загоряння й ураження електричним
струмом, не ставте на прилад предмети, наповнені водою,
наприклад вази. Не встановлюйте прилад у замкненому просторі,
наприклад у книжковій шафі тощо.
• Розетка має знаходитися поблизу обладнання і бути легко
доступною.
• Використовуйте адаптер змінного струму і кабель живлення, що
додаються.
• Не використовуйте інший адаптер змінного струму. Це може
спричинити несправність.
• Підключайте адаптер змінного струму до легко доступної розетки.

Застережні заходи
Перегляд телевізора

• Дивіться телевізор при помірному освітленні, оскільки перегляд
телевізора при поганому освітленні або протягом тривалого часу
призводить до напруження очей.
• Використовуючи навушники, відрегулюйте гучність таким чином,
щоб уникнути надмірних рівнів, оскільки в іншому разі це може
призвести до погіршення слуху.

Екран (тільки для РК-телевізора):

• Незважаючи на те, що екран виготовлений із використанням
високоточної технології, і 99,99 % або більше пікселів ефективно
функціонують, на ньому можуть з’являтися чорні або яскраві
(червоні, сині або зелені) точки. Це конструктивна особливість
екрана, а не ознака його несправності.
• Не штовхайте й не дряпайте передній фільтр і не кладіть речі на
цей телевізор. Зображення може стати нерівномірним, або можна
пошкодити екран.
• Якщо телевізор використовується у холодному приміщенні,
зображення може стати розмитим або темним. Це не є ознакою
несправності. Такі явища зникають при підвищенні температури.
• При тривалому відтворенні нерухомих зображень може
з’являтися залишкове зображення. Воно може зникнути через
декілька хвилин.
• Екран і корпус нагріваються під час роботи телевізора. Це не є
несправністю.
• Екран містить невелику кількість рідких кристалів. Дотримуйтеся
місцевих постанов і правил щодо утилізації.

Екран OLED (тільки для телевізора OLED):

• Незважаючи на те, що екран OLED виготовлений із використанням
високоточної технології, і 99,99 % або більше пікселів ефективно
функціонують, на ньому можуть з’являтися чорні або яскраві (білі,
червоні, сині або зелені) точки. Це конструктивна особливість
екрана OLED, а не ознака його несправності.
• Не штовхайте й не дряпайте передній фільтр і не кладіть речі на
цей телевізор. Зображення може стати нерівномірним, або можна
пошкодити екран OLED.
• Екран і корпус нагріваються під час роботи телевізора. Це не є
несправністю.
• Під час утилізації телевізора дотримуйтесь місцевих законів та
правил.

Догляд і чищення екрана/корпусу телевізора

Перед чищенням обов’язково від’єднайте силовий шнур телевізора
від електричної розетки.
Щоб запобігти погіршенню якості матеріалів або покриття екрана,
дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки.
• Щоб видалити пил із поверхні екрана/корпусу, обережно протріть
її м’якою тканиною. Якщо запилення стійке, протріть поверхню
м’якою тканиною, злегка змоченою слабким розчином мийного
засобу.

Відомості з Гарантія
Гарантія поширюється на вироби, придбані на
території України.

Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 7.
При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну
гарантії Соні або Уповноважений центр з обслуговування «Соні»
(УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або
відновлених запчастин, або замінять виріб аналогічним новим або
відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендується
зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.
Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по
використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб
лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або
некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним
номером.
Гарантія Соні не обмежує права споживачів, встановлені чинним
законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:
Україна 0 800 307 669
e-mail info@sony.ua

Адреси УЦО: www.sony.ua/support
(TG-01-1)

