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Prohibited Usage

Do not install/use the TV set in locations, environments or situations
such as those listed below, or the TV set may malfunction and cause a
fire, electric shock, damage and/or injuries.

Locations:

• Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other
vessel, inside a vehicle, in medical institutions, unstable locations,
near water, rain, moisture or smoke.

Television

Environments:
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Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may
enter; where it might be exposed to mechanical vibration, near the
source of naked flame, such as lighted candle, which is placed on a TV.
The TV set shall not be exposed to dripping or splashing and no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV.

Situations:

• Use when your hands are wet, with the cabinet removed, or with
attachments not recommended by the manufacturer. Disconnect the
TV set from AC power outlet (mains socket) and antenna (aerial)
during lightning storms.
• Install the TV so that it sticks out into an open
space. Injury or damage from a person or object
bumping into the TV may result.

AR
• Place the TV in a humid or dusty space, or in a
room with oily smoke or steam (near cooking
tables or humidifiers). Fire, electric shock, or
warping may result.
• Install the TV in places subject to extreme
temperature such as in direct sunlight, near
a radiator or a heating vent. The TV may overheat in such condition
which can cause deformation of the enclosure and/or TV malfunction.

• To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a
soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly
moistened with a diluted mild detergent solution.
• Never spray water or detergent directly
on the TV set. It may drip to the bottom
of the screen or exterior parts and enter
the TV set, and may cause damage to
the TV set.
• Never use any type of abrasive pad,
alkaline/acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as
alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or
maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may
result in damage to the screen surface and cabinet material.
• Do not touch the TV if your hand is covered in any chemical substance
such as hand cream or sunblock.
• Periodic vacuuming of the ventilation openings is recommended to
ensure proper ventilation.
• When adjusting the angle of the TV set, move it slowly so as to
prevent the TV set from moving or slipping off from its table stand.

Broken pieces:

• Do not throw anything at the TV set. The screen glass may break by
the impact and cause serious injury.
• If the surface of the TV set cracks, do not touch it until you have
unplugged the AC power cord (mains lead). Otherwise this may cause
an electric shock.

TV usage condition

• This product is suitable to be used in tropical and/or moderate
climate condition.

When not in use

• If you will not be using the TV set for several days, the TV set should
be disconnected from the AC power (mains) for environmental and
safety reasons.
• As the TV set is not disconnected from the AC power (mains) when
the TV set is just turned off, pull the plug from the AC power outlet
(mains socket) to disconnect the TV set completely.
• Some TV sets may have features that require the TV set to be left in
standby to work correctly.

Recommendation of F type plug*

Projection of the inner wire from the connection part must be less than
1.5 mm.
7 mm max.

(Reference drawing of the F type plug)
* Only on limited region/country/TV model.

Wireless Function of the unit (For TV with wireless
function only)

• Do not operate this unit near medical equipment (pacemaker, etc.), as
this may result in the malfunction of the medical equipment.
• Although this unit transmits/receives scrambled signals, be careful of
unauthorised interception. We cannot be responsible for any trouble
as a result.

Caution about handling the remote control

• Observe the correct polarity when inserting batteries.
• Do not use different types of batteries together or mix old and new
batteries.
• Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain
regions may regulate the disposal of batteries. Please consult your
local authority.
• Handle the remote control with care. Do not drop or step on it, or spill
liquid of any kind onto it.
• Do not place the remote control in a location near a heat source, a
place subject to direct sunlight, or a damp room.

CAM (Conditional Access Module)
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—— Do not cover the TV set with a cloth, such as curtains, or items
such as newspapers, etc.
—— Do not install the TV set as shown below.

Internet security caution

Air circulation is blocked.

It is strongly recommended for security purposes to connect your TV
to the Internet via a router/modem that includes router functionality.
Direct connection of your TV to the Internet may expose your TV to a
security threat such as extraction or tampering of content or personal
information.

About TV Temperature
Wall

Wall

Air circulation

Do not block the air
circulation area.

Caution

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Batteries
must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like
or extremely low air pressure that can result in an explosion or leakage
of flammable liquid or gas.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

WARNING

A television set may fall, causing serious personal injury or death.
Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple
precautions such as:
• ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended
by the manufacturer of the television set.
• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
• ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the
supporting furniture.
• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture
to reach the television set or its controls.
• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they
cannot be tripped over, pulled or grabbed.
• NEVER place a television set in an unstable location.
• NEVER place the television set on tall furniture (for example,
cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and
the television set to a suitable support.
• NEVER place the television set on cloth or other materials that may be
located between the television set and supporting furniture.
• NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys
and remote controls, on the top of the television or furniture on which
the television is placed.
If your existing television set is being retained and relocated, the same
considerations as above should be applied.

Installation/Set-up*

Apparatus connected to the protective earthing of the building
installation through the mains connection or through other apparatus
with a connection to protective earthing – and to a television
distribution system using coaxial cable, may in some circumstances
create a fire hazard. Connection to a television distribution system
therefore has to be provided through a device providing electrical
isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN
60728-11).

Ventilation

• Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
• Leave space around the TV set as shown below.
• It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in
order to provide adequate air-circulation.

Installed on the wall
30 cm
10 cm

Installed with stand
30 cm

10 cm
2 cm*2

10 cm
Leave at least this space around
the set.

10 cm

10 cm
6 cm

Leave at least this space around
the set.

*2 1 cm for SU-WL8xx only. Refer Reference Guide to know whether your
TV is compatible with this Wall-Mount Bracket.
• To ensure proper ventilation and prevent the collection of dirt or dust:
—— Do not lay the TV set flat, install upside down, backwards, or
sideways.
—— Do not place the TV set on a shelf, rug, bed or in a closet.

* The ventilation condition is depending on your TV model. If this ventilation information is described in both Reference Guide and Safety
Information, please refer to the Reference Guide.

AC power cord (mains lead)

Handle the AC power cord (mains lead) and outlet (mains socket) as
follows in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/
or injuries:
• The shape of AC power plug (mains plug), which is supplied with
the TV set, varies depending on the regions. Be sure to connect the
appropriate supplied AC power cord (mains lead) with the plug that
fits into the AC power outlet (mains socket).
• Use only Sony supplied AC power cords (mains lead), not those of
other brands.
• Insert the plug fully into the AC power outlet (mains socket).
• Operate the TV set on a 220 V - 240 V / 110 V - 240 V (refer to the
Specifications page in the Reference Guide) AC supply only (except
models with supplied AC adapter).
• Operate the TV set on a 100 V – 240 V AC supply only (models with
supplied AC adapter only).
• When wiring cables, be sure to unplug the AC power cord (mains lead)
for your safety and take care not to catch your feet on the cables.
• Disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC power outlet
(mains socket) before working on or moving the TV set.
• Keep the AC power cord (mains lead) away from heat sources.
• Unplug the AC power plug (mains plug) and clean it regularly. If the
plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may
deteriorate, which could result in a fire.

Note

• Do not use the supplied AC power cord (mains lead) on any other
equipment.
• Do not pinch, bend, or twist the AC power cord (mains lead)
excessively. The core conductors may be exposed or broken.
• Do not modify the AC power cord (mains lead).
• Do not put anything heavy on the AC power cord (mains lead).
• Do not pull on the AC power cord (mains lead) itself when
disconnecting the AC power cord (mains lead).
• Do not connect too many appliances to the same AC power outlet
(mains socket).
• Do not use a poor fitting AC power outlet (mains socket).

NOTE ON AC ADAPTER (models with supplied AC
adapter only)
Warning

When the TV is used for an extended period, the panel surrounds
become warm. You may feel hot when touching there by the hand.

Do not place this product close to medical devices

Safety Information
WARNING

• AC power cord (mains lead) is damaged.
• Poor fitting of AC power outlet (mains socket).
• TV set is damaged by being dropped, hit or having something thrown
at it.
• Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus
to rain or moisture.
To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids,
such as vases, on the apparatus. Do not install this equipment in a
confined space, such as a bookshelf or similar unit.
• Please ensure that the AC power outlet (mains socket) is installed near
the equipment and shall be easily accessible.
• Be sure to use the supplied AC adapter and AC power cord (mains
lead). Otherwise it may cause a malfunction.
• Connect the AC adapter to an easily accessible AC power outlet
(mains socket).
• Do not coil the AC power cord (mains lead) around
the AC adapter. The core wire may be cut and/or it
may cause a malfunction of the TV.
• Do not touch the AC adapter with wet hands.
• If you notice an abnormality in the AC adapter,
disconnect it from the AC power outlet (mains socket) immediately.
• The set is not disconnected from the AC source as long as it is
connected to the AC power outlet (mains socket), even if the set itself
has been turned off.
• As the AC adapter will become warm when it is used for a long time,
you may feel hot when touching it by hand.

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere
with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus
treatment, or other medical devices. Do not place this product close
to persons who use such medical devices. Consult your doctor before
using this product if you use any such medical device.

Keep out of the reach of children or the supervised
individuals
This product (including accessories) has magnet(s). Swallowing
magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or
intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a
doctor immediately.

Magnetic influence

This product (including accessories) has magnet(s). Do not leave this
product (e.g. terminal cover) near any objects susceptible to magnetism
(cash cards, credit cards with magnetic coding, etc.).

Precautions
Viewing the TV

• View the TV in moderate light, as viewing the TV in poor light or
during long period of time, strains your eyes.
• When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive
levels, as hearing damage may result.

Screen (For LCD TV only):

• Although the screen is made with high-precision technology and
99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may appear
or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly
on the screen. This is a structural property of the screen and is not a
malfunction.
• Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this
TV set. The image may be uneven or the screen may be damaged.
• If this TV set is used in a cold place, a smear may occur in the picture
or the picture may become dark. This does not indicate a failure.
These phenomena disappear as the temperature rises.
• Ghosting may occur when still pictures are displayed continuously. It
may disappear after a few moments.
• The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not
a malfunction.
• The screen contains a small amount of liquid crystal. Follow your local
ordinances and regulations for disposal.

OLED Screen (For OLED TV only):

• Although the OLED screen is made with high-precision technology
and 99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may
appear or bright points of light (white, red, blue, or green) may appear
constantly on the OLED screen. This is a structural property of the
OLED screen and is not a malfunction.
• Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of
this TV set. The image may be uneven or the OLED screen may be
damaged.
• The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not
a malfunction.
• When disposing of your TV, be sure to follow your local laws and
regulations.

Handling and cleaning the screen surface/cabinet
of the TV set
Be sure to unplug the AC power cord (mains lead) connected to the TV
set from AC power outlet (mains socket) before cleaning.
To avoid material degradation or screen coating degradation, observe
the following precautions.

Circulation d’air

* La condition de ventilation dépend de votre modèle de téléviseur.
Si ces informations sur la ventilation sont décrites à la fois dans le
Guide de référence et dans les Consignes de sécurité, veuillez vous
référer au Guide de référence.

Cordon d’alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d’alimentation secteur comme indiqué
ci-dessous afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou autre
dommage et/ou blessure :
• La forme de la fiche du cordon d’alimentation secteur, fournie avec le
téléviseur, varie en fonction de la région. Assurez-vous de brancher le
cordon d’alimentation secteur approprié fourni à la fiche qui s’insère
dans la prise de courant.
• Utilisez uniquement les cordons d’alimentation secteur fournis par
Sony, et non ceux d’autres marques.
• Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
• Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 220 V – 240 V / 110 V 240 V CA (reportez-vous aux Spécifications dans le Guide de
référence) uniquement (excepté les modèles dotés de l’adaptateur
secteur fourni).
• Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 100 V – 240 V CA
uniquement (modèles dotés de l’adaptateur secteur fourni
uniquement).
• Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d’alimentation
secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et
veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant avant
toute intervention ou tout déplacement du téléviseur.
• Maintenez le cordon d’alimentation éloigné des sources de chaleur.
• Débranchez la fiche du cordon d’alimentation secteur et nettoyez-la
régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée
à l’humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se
déclarer.

Remarque

• N’utilisez pas le cordon d’alimentation secteur fourni avec un autre
appareil.
• Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d’alimentation
secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
• Ne modifiez pas le cordon d’alimentation secteur.
• Ne posez jamais d’objet lourd sur le cordon d’alimentation secteur.
• Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation secteur proprement dit
pour le débrancher.
• Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d’appareils sur la
même prise de courant.
• Pour la prise de courant, n’utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

REMARQUE SUR L’ADAPTATEUR SECTEUR (modèles
dotés de l’adaptateur secteur fourni uniquement)

Disposal of the TV set

Avertissement

Disposal of old electrical & electronic
equipment (applicable in the European
Union and other countries with separate
collection systems)

If the following problems occur...

When:

Mur

• Do not remove the dummy card or cover (availability depends on TV
model) from TV CAM (Conditional Access Module) slot other than to
insert a smart card fitted in CAM.

• Do not allow children to climb on the TV set.
• Keep small accessories out of the reach of children, so that they are
not mistakenly swallowed.

Turn off the TV set and unplug the AC power cord (mains lead)
immediately if any of the following problems occur.
Ask your dealer or Sony service centre to have it checked by qualified
service personnel.

Mur

Ne bloquez pas la zone
de circulation d’air.

• Keep optional components or any equipment emitting
electromagnetic radiation away from the TV set. Otherwise picture
distortion and/or noisy sound may occur.
• This equipment has been tested and found to comply with the limits
set out in the EMC Standards using a connection signal cable shorter
than 3 meters.
• This equipment has been tested and found to comply with the limits
set out in the EMC Standards using a RF cable shorter than 30 meters
for terrestrial/satellite/CATV terminal.

For children

© 2021 Sony Corporation

La circulation de l’air est bloquée.

Optional Equipment

1.5 mm max.

• If the TV is placed in the changing room of
a public bath or hot spring, the TV may be
damaged by airborne sulfur, etc.
• For best picture quality, do not expose the screen
to direct illumination or sunlight.
• Avoid moving the TV from a cold area to a
warm area. Sudden room temperature changes may cause moisture
condensation. This may cause the TV to show poor picture and/or
poor colour. Should this occur, allow moisture to evaporate completely
before powering the TV on.

• Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de
poussière :
—— Ne placez pas le téléviseur à plat, à l’envers, vers l’arrière ou sur
le côté.
—— Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans
un placard.
—— Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux,
pas plus qu’avec des journaux, etc.
—— N’installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.
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Précautions relatives à la sécurité sur Internet

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de connecter
votre téléviseur à Internet via un routeur/modem qui inclut une
fonctionnalité de routeur. La connexion directe de votre téléviseur à
Internet peut exposer votre téléviseur à une menace de sécurité telle
que l’extraction ou la falsification de contenu ou de renseignements
personnels.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT

Ce qu’il ne faut pas faire

Précaution

La pile peut exploser si elle est remplacée par un mauvais type de pile.
Les piles ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives comme
le rayonnement solaire, le feu ou d’autres sources de chaleur similaires
ni à une pression d’air extrêmement faible qui pourrait causer une
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de stabilité

Le téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures
corporelles, voire la mort.
Un téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures
corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez
les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions
telles que :
• TOUJOURS utiliser les meubles, les supports ou les méthodes de
montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
• TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur en
toute sécurité.
• TOUJOURS s’assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du
meuble qui le supporte.
• TOUJOURS apprendre aux enfants qu’il est dangereux de monter sur
le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses touches de commande.
• TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur
de manière à ce qu’on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou
les attraper.
• Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple,
armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le
téléviseur à un support adapté.
• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou autre matériau placé
entre le téléviseur et le meuble de support.
• Ne JAMAIS d’objets, tels que des jouets et des télécommandes, qui
pourraient inciter les enfants à grimper sur le dessus du téléviseur ou
des meubles sur lesquels le téléviseur est placé.
Si vous conservez et déménagez votre téléviseur existant, les points cidessus doivent également être pris en compte et appliqués.

Installation/Mise en place*

Un appareil raccordé à la mise à la terre de l’installation de l’immeuble
à travers une connexion au réseau électrique ou à travers un autre
appareil raccordé à une mise à la terre et à un système de distribution
de télévision utilisant un câble coaxial peut, sous certaines conditions,
provoquer un risque d’incendie. Le raccordement à un système de
distribution de télévision doit donc être réalisé par le biais d’un
périphérique assurant une isolation électrique inférieure à une certaine
plage de fréquence (sectionneur galvanique, voir EN 60728-11).

Aération

• Vous ne devez jamais obstruer les orifices d’aération du boîtier ni y
introduire un objet quelconque.
• Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué cidessous.
• Il est vivement recommandé d’utiliser le support de fixation murale
Sony pour favoriser la circulation adéquate de l’air.

Installation murale
10 cm

N’installez/n’utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou
situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque
de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une
électrocution, d’autres dommages et/ou des blessures.

Emplacements :

• A l’extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau
ou voilier, à l’intérieur d’un véhicule, dans des établissements
hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l’humidité ou à la
fumée.

Environnements :

AVERTISSEMENT

30 cm

Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet
appareil à la pluie ou à l’humidité.
Pour éviter les risques d’incendie ou d’électrocution, ne placez pas des
objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l’appareil. N’installez
pas ce matériel dans un espace confiné, par exemple une étagère ou
toute unité similaire.
• Assurez-vous que la prise secteur soit installée près de l’appareil ou
qu’elle soit facilement accessible.
• Veillez à utiliser l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation
secteur fournis. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
• Raccordez l’adaptateur secteur à une prise secteur facilement
accessible.
• N’enroulez pas le cordon d’alimentation secteur
autour de l’adaptateur secteur. Le cœur du câble
peut être coupé et/ou il pourrait entraîner un
dysfonctionnement du téléviseur.
• Ne touchez pas l’adaptateur secteur avec les mains
humides.
• Si vous observez une anomalie sur l’adaptateur secteur, débranchezle immédiatement de la prise secteur.
• Le téléviseur n’est pas déconnecté de la source d’alimentation tant
qu’il est raccordé à la prise secteur, même s’il a été éteint.
• Dans la mesure où l’adaptateur secteur chauffe quand il est utilisé
pendant une période prolongé, il peut être chaud lorsque vous le
touchez avec la main.

Installation sur pied
30 cm

10 cm
2 cm*2

10 cm
Laissez au moins cet espace libre
autour du téléviseur.

10 cm

Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles
aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, près de la source
d’une flamme nue, comme une bougie allumée posée sur un téléviseur.
Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d’écoulement
ou d’éclaboussure. C’est pourquoi aucun objet rempli d’un liquide
quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.

Situations :

• À utiliser lorsque vos mains sont mouillées, le boîtier étant retiré,
ou avec des fixations non recommandées par le fabricant. En cas
d’orage, débranchez le téléviseur de la prise de courant et de la prise
d’antenne.
• Installez le téléviseur de manière saillante dans
un espace ouvert. Si un objet ou une personne
heurte le téléviseur, cela peut entraîner des
blessures ou des dommages.
• Placez le téléviseur dans un espace humide ou
poussiéreux, dans une pièce pleine de vapeur
ou de fumée grasse (près de tables de cuisson
ou d’humidificateurs). Il pourrait en résulter
un incendie, des risques d’électrocution ou
des déformations.
• Installez le téléviseur à des endroits sujets à
des températures extrêmes, par exemple la
lumière directe du soleil, près d’un radiateur
ou d’un ventilateur soufflant de l’air chaud. Il peut en résulter une
surchauffe du téléviseur, susceptible de déformer le boîtier et/ou
d’entraîner le dysfonctionnement du téléviseur.

6 cm

Laissez au moins cet espace libre
autour du téléviseur.

*2 1 cm pour SU-WL8xx uniquement. Consultez le Guide de Référence
pour savoir si votre téléviseur est compatible avec ce Support de
Fixation Murale.

Avec les enfants

• Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
• Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour
éviter tout risque d’ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon
d’alimentation secteur de la prise de courant si l’un des problèmes suivants
devait survenir.
Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony
pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

• Le cordon d’alimentation secteur est endommagé.
• La prise de courant est de mauvaise qualité.
• Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact
ou la projection d’un objet.
• Un objet liquide ou solide a pénétré à l’intérieur des ouvertures du
boîtier.

À propos de la température du téléviseur

Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la
température augmente dans la zone entourant le panneau. Si vous le
touchez, vous remarquerez peut-être qu’il est chaud.

Ne placez pas ce produit près d’appareils
médicaux

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui
peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation
programmables pour le traitement de l’hydrocéphalie ou d’autres
appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant
ce type d’appareil médical. Consultez votre médecin avant d’utiliser ce
produit si vous utilisez ce type d’appareil médical.

Conservez-le hors de la portée des enfants ou des
personnes encadrées
Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants.
L’ingestion d’aimant(s) peut présenter un grave danger comme un
risque d’étouffement ou des lésions intestinales. En cas d’ingestion
d’aimant(s), consultez immédiatement un médecin.

Influence magnétique

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants. Ne
laissez pas ce produit (par ex. cache des bornes) à proximité d’objets
sensibles au magnétisme (cartes de paiement, cartes de crédit à codage
magnétique, etc.).

Précautions
Regarder la télévision

• Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu
éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un
effort.
• Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un
niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Faire attention lors de l’utilisation de la
télécommande

• Respectez les polarités lors de l’insertion de piles.
• Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées
avec des piles neuves.
• Respectez l’environnement lorsque vous jetez les piles. L’élimination
des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les
autorités locales.
• Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la
piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
• Ne placez pas la télécommande à proximité d’une source de chaleur,
dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une
pièce humide.

CAM (Module pour système à contrôle d’accès)

• Ne retirez pas la carte factice ou le cache (disponibilité selon le
modèle de téléviseur) de la fente TV CAM (Module pour système à
contrôle d’accès), sauf pour la remplacer par une carte à puce insérée
dans le CAM.
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Безопасность Интернета

В целях безопасности настоятельно рекомендуется подключить
телевизор к Интернету через маршрутизатор/модем, который
оснащен функциями маршрутизатора. При прямом подключении
телевизора к Интернету безопасность устройства может
подвергнуться угрозе, например, извлечению или изменению
содержимого или данных клиента.
Подключение к Интернету и конфиденциальность данных
Данное устройство подключается к Интернету во время
первоначальной настройки сразу же после подключения к
сети, чтобы подтвердить подключение к Интернету, а затем для
настройки начального экрана. Ваш IP-адрес используется для
данного подключения, а также для остальных подключений к
Интернету. Если вы не хотите, чтобы ваш IP-адрес использовался
при подключениях, не настраивайте функцию беспроводного
подключения и не подключайте сетевой кабель. Для получения
дополнительных сведений о подключениях к Интернету см.
информацию о конфиденциальности на экранах настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗГОРАНИЯ ДЕРЖИТЕ
СВЕЧИ ИЛИ ИСТОЧНИКИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ ВДАЛИ ОТ
ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ВРЕМЕНИ ЕГО РАБОТЫ.
Название продукта: Телевизор
Для покупателей в России

Устройство предназначено только для использования в
помещениях.

Écran (pour téléviseur LCD uniquement) :

• Bien que l’écran soit fabriqué avec une technologie de haute
précision et soit doté d’une définition de pixels effectifs de 99,99 %
ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points
lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur
l’écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l’écran et
n’indique pas un dysfonctionnement.
• N’appuyez pas sur le filtre avant, ne l’éraflez pas et ne placez pas
d’objets sur ce téléviseur. L’image pourrait être instable ou l’écran être
endommagé.
• Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l’image
peut apparaître sale ou sombre. Ce n’est pas le signe d’un
dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que
la température augmente.
• Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont
affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d’un certain temps.
• L’écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours
d’utilisation. Ceci n’a rien d’anormal.
• L’écran contient une petite quantité de cristaux liquides. Respectez les
réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de
cet équipement.

Écran OLED (pour téléviseur OLED uniquement) :

• Bien que l’écran OLED soit fabriqué avec une technologie de haute
précision et soit doté d’une définition de pixels effectifs de 99,99 %
ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points
lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment
sur l’écran OLED. Ce phénomène est inhérent à la structure de l’écran
OLED et n’indique pas un dysfonctionnement.
• N’appuyez pas sur le filtre avant, ne l’éraflez pas et ne placez pas
d’objets sur ce téléviseur. L’image pourrait être instable ou l’écran
OLED être endommagé.
• L’écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours
d’utilisation. Ceci n’a rien d’anormal.
• Lorsque vous mettez votre téléviseur au rebut, veillez à respecter vos
lois et réglementations locales.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface
de l’écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d’alimentation secteur relié au téléviseur est
débranché de la prise de courant avant d’entreprendre toute opération
de nettoyage.
Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l’écran,
respectez les précautions suivantes.
• Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l’écran, frottez
délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec
un linge doux légèrement imprégné d’une solution à base de
détergent doux dilué.
• Ne jamais vaporiser d’eau ou de
détergent directement sur le téléviseur.
Le liquide pourrait couler au bas de
l’écran ou sur les parties extérieures,
voire pénétrer dans le téléviseur et
l’endommager.
• N’utilisez jamais d’éponge abrasive, de
produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant
volatil, qu’il s’agisse d’alcool, d’essence, de diluant ou d’insecticide.
L’utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des
matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface
de l’écran et le matériau du boîtier.
• Ne touchez pas le téléviseur si votre main est recouverte d’une substance
chimique quelconque, comme de la crème pour les mains ou de l’écran
total.
• Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé
pour assurer une ventilation correcte.
• Si l’angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier
pour éviter qu’il ne se désolidarise et tombe de son pied.

• Si le téléviseur est placé dans les vestiaires de
thermes ou de bains publics, le soufre dans
l’atmosphère, etc., risque de l’endommager.
• Pour une qualité d’image optimale, n’exposez
pas l’écran à un éclairage direct ou aux rayons
directs du soleil.
• Évitez de déplacer le téléviseur d’une zone à une zone chaude. Les
changements brusques de température ambiante peuvent entraîner
une condensation de l’humidité. Le téléviseur peut alors diffuser
des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle
éventualité, laissez l’humidité s’évaporer complètement avant de
mettre le téléviseur sous tension.
• Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l’écran
pourrait être brisé lors de l’impact et provoquer des blessures graves.
• Si la surface de l’écran se fissure, ne touchez pas le téléviseur avant
d’avoir débranché le cordon d’alimentation secteur. Sinon, cela
pourrait entraîner un risque d’électrocution.

Condition d’utilisation du téléviseur

• Ce produit est adapté à une utilisation sous des climats tropicaux et/
ou modérés.

Au repos

• Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs
jours, il est conseillé de le débrancher de l’alimentation secteur pour
des raisons de sécurité et de protection de l’environnement.

• Éloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement optionnel
émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait
entraîner une déformation de l’image et/ou un bruit.
• Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des normes
CEM lors de l’utilisation d’un câble de signal de liaison dont la
longueur ne dépasse pas 3 mètres.
• Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la Directive
CEM lors de l’utilisation d’un câble RF dont la longueur ne dépasse
pas 30 mètres pour la borne terrestre/satellite/télévision par câble.

—— Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке
ниже.
Циркуляция воздуха нарушена.

Стена

Циркуляция воздуха

Стена

Запрещается блокировать
область циркуляции воздуха.
* 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

Mise au rebut du téléviseur

Сведения по безопасности
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.

Риски, связанные с неустойчивым положением

Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже
смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже
смерти. Во избежание различных травм, в особенности для детей,
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
• ВСЕГДА используйте стойки или подставки, а также способы
монтажа, рекомендуемые производителем телевизора.
• ВСЕГДА используйте только такую мебель, которая может
надежно поддерживать телевизор.
• ВСЕГДА проверяйте, чтобы телевизор не выступал за края
опорной мебели.
• ВСЕГДА разъясняйте детям, что влезать на мебель, чтобы
добраться до телевизора или его элементов управления, опасно.
• ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к
телевизору, так, чтобы их нельзя было потянуть или схватить, а
также чтобы об них нельзя было споткнуться.
• НИКОГДА не устанавливайте телевизор на неустойчивой
поверхности.
• НИКОГДА не устанавливайте устройство на высокой мебели
(например, на стенных или книжных шкафах) без надлежащего
крепления мебели и телевизора к подходящей опорной
конструкции.
• НИКОГДА при установке телевизора на поддерживающую мебель
не помещайте его на предметы из ткани или других подобных
материалов.
• НИКОГДА не кладите предметы, которые могут заинтересовать
детей (например, игрушки и пульт ДУ), на верхнюю часть
телевизора или на мебель, на которой установлен телевизор.
Если телевизор установлен и его требуется переместить,
необходимо учесть указанные выше факторы.

Установка/подключение*

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).

Вентиляция

• 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.

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.

Примечание

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

ПРИМЕЧАНИЕ О СЕТЕВОМ АДАПТЕРЕ (только
модели с прилагаемым сетевым адаптером)
Предупреждение

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 источника открытого огня, например свечи, поставленной
на телевизор. 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.

• 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.

Настенная установка
30 см

Appareils optionnels

Eclats et projections d’objets :

10 cm

• Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu’il est simplement
éteint, débranchez la fiche d’alimentation secteur de la prise de
courant pour le mettre complètement hors tension.
• Certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon
fonctionnement peut exiger que l’appareil demeure sous tension
lorsqu’il est en mode veille.

10 см

10 см

2 см*2

10 см
Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

Установка с подставкой

Recommandation relative à la fiche de type F*

30 см

Le fil interne ne peut pas dépasser le connecteur de plus de 1,5 mm.
10 см

7 mm max.

10 см

6 см

• 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.

Осколки:
1,5 mm max.
(Illustration de référence de la fiche de type F)
* Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de
téléviseur.

Fonction sans fil de l’appareil (Pour téléviseur avec
fonction sans fil uniquement)
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un équipement médical
(stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon
fonctionnement de ce dernier.
• Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif
aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être
tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.

Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не
меньше указанного.
*2

1 см только для SU-WL8xx. Для получения сведений о том,
совместим ли телевизор с кронштейном для настенной
установки см. справочник.

• 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 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/сетевом режиме ожидания.

Меры предосторожности в отношении детей

• 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.

• 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.

CAM (модуль ограниченного доступа)

• Крышку или заглушку (наличие зависит от модели телевизора)
следует удалять с гнезда TV CAM (модуль ограниченного
доступа) только в том случае, если устанавливается смарт-карта,
подходящая для разъема CAM.

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

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

Не размещайте данное изделие вблизи
медицинских устройств

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами),
который может влиять на работу кардиостимуляторов,
программируемых шунтирующих клапанов для лечения
гидроцефалии или других медицинских устройств. Не
размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими
медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед
использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым
медицинским устройством.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами).
Проглатывание магнита(ов) может привести к серьезным
последствиям, например, опасности удушения или повреждениям
желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов
(или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом.

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.
• 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
стандартами 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*

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.

30 см
10 см

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

Сведения по Гарантия

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)

UA

Попередження щодо безпеки в інтернеті

Задля безпеки рекомендовано підключати телевізор до Інтернету
через маршрутизатор/модем, що включає функцію маршрутизації.
Пряме підключення телевізора до Інтернету може становити
загрозу, наприклад існує ймовірність вилучення чи пошкодження
вмісту або персональних даних.
Підключення до інтернету та захист персональних даних
Цей виріб підключається до Інтернету під час початкового
налаштування, відразу після встановлення мережевого
з’єднання, для перевірки підключення до інтернету, а також
пізніше, під час налаштування головного екрану. Ваша IPадреса буде використовуватися під час цих, а також усіх інших
підключень до Інтернету. Якщо ви не хочете, щоб ваша IP-адреса
була використана, не налаштовуйте бездротове підключення
до інтернету та не під’єднуйте інтернет-кабель. Докладніша
інформація щодо підключення до мережі Інтернет представлена
у положенні про використання персональних даних у розділах
налаштувань.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЩОБ УНИКНУТИ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ Й
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО
ВОГНЮ ПОДАЛІ ВІД ЦЬОГО
ВИРОБУ.
Назва виробу: Телевізор
Інформація щодо безпечної експлуатації
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.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі падіння телевізор може спричинити серйозні травми чи
навіть смерть. Чимало травм, зокрема й дитячих, можна уникнути,
виконуючи прості правила безпеки:
• ЗАВЖДИ використовуйте шафки чи підставки або способи
кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
• ЗАВЖДИ використовуйте лише ті меблі, що здатні витримати вагу
телевізора.
• ЗАВЖДИ перевіряйте, чи телевізор не виступає за край елемента
меблів, на якому він стоїть.
• ЗАВЖДИ розповідайте дітям про те, що вилазити на меблі,
щоб дотягтися до телевізора чи його елементів керування,
небезпечно.
• ЗАВЖДИ спрямовуйте проводи і кабелі, під’єднані до телевізора,
так, щоб не перечепитися через них, не тягти і не зачіпати їх.
• НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на нестійкій поверхні.
• НІКОЛИ не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, на
сервант чи книжкову шафу), обов’язково забезпечте анкерне
кріплення як телевізора, так і елемента меблів до надійної опори.
• НІКОЛИ не підкладайте під телевізор тканину чи інші матеріали,
коли ставите його на опорний елемент меблів.
• НІКОЛИ не кладіть предмети, як можуть привабити дітей і змусити
їх вилізти на телевізор чи меблі, на яких стоїть телевізор; це
можуть бути іграшки чи пульт дистанційного керування.
Якщо необхідно перенести телевізор в інше місце, дотримуйтеся
описаних вище застережних заходів.

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).

2 см*2

Встановлення за допомогою підпори

10 см

10 см

6 см

Залиште принаймні такий простір вільним
навколо телевізора.
*2

1 см лише для SU-WL8xx. Див. Довідковий посібник, щоб
дізнатися, чи телевізор сумісний із кронштейном для настінного
кріплення.

• 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.

Стіна

Циркуляція повітря

• 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. В іншому випадку
це може призвести до ураження електричним струмом.

• 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/мережевому
режимі очікування.

Щодо дітей

• 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.
• 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.

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.

CAM (модуль обумовленого доступу)

• Не виймайте фальш-карту або не знімайте кришку (залежить від
моделі телевізора) з гнізда CAM (модуля обумовленого доступу)
на телевізорі, якщо немає потреби вставити в це гніздо смарткарту.

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

Температура телевізора
Не закривайте область для
циркуляції повітря.
* 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.
• 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; місця, де телевізор може зазнати механічної
вібрації, поблизу джерел відкритого вогню, наприклад запалена
свічка на телевізорі. 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. Під час грози від’єднуйте телевізор
від розетки електроживлення та антени.
• Встановлення телевізора так, що він виступає
в навколишній простір. Від удару об
телевізор можуть постраждати люди й
пошкодитися інші предмети.

• 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.

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

Не кладіть цей виріб поблизу медичних
пристроїв

• 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.

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

Цей виріб (включно з приладдям) містить магніт(и), які можуть
перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих
шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії,
та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей,
що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте
будь-який з цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем,
перш ніж починати користуватися цим виробом.

Тримайте в місцях, недоступних для дітей та
осіб, які потребують нагляду

Цей виріб (включно з приладдям) містить магніт(и). Проковтування
магніту(ів) становить велику небезпеку, як-от можливість задушення
або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування
магнітів (або магніту), негайно зверніться до лікаря.

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.
• 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.

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
стандартах щодо електромагнітної сумісності 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.

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.

Поломка компонентів:

Коли:

Циркуляція повітря неможлива.

Стіна

• 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.

Коли телевізор не використовується

30 см

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.

10 см

10 см
Залиште принаймні такий простір вільним навколо телевізора.

Утилизация телевизора

О температуре телевизора

Храните в местах, недоступных для детей или
лиц, находящихся под присмотром

Встановлення на стіні

макс. 1,5 мм.
(Довідкова схема штекера типу F)
* Не в усіх країнах і регіонах та не в усіх моделях телевізорів.

 أو، أو مكان عرضة لضوء الشمس املبارش،•ال تضع وحدة التحكم عن بعد يف موقع قريب من مصدر حرارة
.غرفة رطبة

) (وحدة الوصول املرشوطCAM

 (وحدةTV CAM •ال تقم بإزالة البطاقة الوهمية أو الغطاء (اإلتاحية تعتمد عىل موديل التلفزيون) من فتحة
.CAM الوصول املرشوط) إال إلدخال بطاقة ذكية ُمركبة يف وحدة

:الحاالت

 افصل.•تويص جهة التصنيع بعدم االستخدام عندما تكون يداك مبتلتان أو أثناء إزالة الخزانة أو مع امللحقات
.جهاز التلفزيون عن مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس) والهوايئ (اإلريال) خالل عواصف الربق
 قد يؤدي ذلك إىل.•ركّب التلفزيون بوضعية تجعله بارزًا يف مكان مفتوح
.حدوث إصابات أو أرضار من الشخص أو الكائن الذي يصطدم بالتلفزيون

تنبيه أمان اإلنترنت

.مودم يتضمن خاصية الموجه/يوصى بشدة ألغراض تتعلق باألمان توصيل التلفزيون لديك باإلنترنت عبر موجه
التوصيل المباشر لتلفزيونك باإلنترنت قد يُعرض تلفزيونك إلى لتهديد األمان مثل استخالص أو العبث بالمحتوى
.أو المعلومات الشخصية

معلومات بشأن السالمة

تحذير

 أو يف غرفة تحتوي عىل، ّ•ضع التلفزيون يف مكان رطب أو مغبر
 فقد يحد حريق أو.)دخان أو بخار زيتي (قرب مناضد الطبخ أو املرطبات
.صدمة كهربائية أو تشويه
 مثل أشعة الشمس،•ركّب التلفزيون يف األماكن املعرضة للحرارة العالية
 قد يصبح، ففي تلك الظروف.املبارشة أو قرب الراديرت أو فتحات التدفئة
/التلفزيون شديد الحرارة؛ مام قد يسبب تشوه الغالف الحاوي للجهاز و
.أو عطل الجهاز

•يف حالة وضع التلفزيون يف غرفة تغيري املالبس التابعة لحامم عام أو بالقرب من
. قد يتلف التلفزيون بسبب الهواء املحمل الكربيت وغريه،ينبوع مياه حارة
 ال تعرض الشاشة إىل اإلضاءة املبارشة أو،•للحصول عىل أعىل جودة للصورة
.أشعة الشمس
 فالتغريات املفاجئة.•تجنب نقل التلفزيون من منطقة باردة إىل منطقة دافئة
أو ألوان/ وقد يؤدي ذلك إىل انخفاض جودة الصورة و.يف درجة حرارة الغرفة ميكن أن تسبب تكثيف الرطوبة
. انتظر حتى تتبخر الرطوبة متا ًما قبل تشغيل التلفزيون، وعند حدوث ذلك.شاشة التلفزيون

:القطع املحطمة

. وينتج عنها إصابات خطرية، قد يتهشم زجاج الشاشة بسبب تأثري ذلك.•ال تلقِ أي يشء تجاه جهاز التلفزيون
 وإال قد.) ال تلمسه حتى تنزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس،•يف حالة تشقق سطح جهاز التلفزيون
.يتسبب ذلك يف حدوث صدمة كهربائية

ظروف استخدام التلفزيون

.أو املعتدلة/•هذا املنتج مناسب لالستخدام يف الظروف املناخية االستوائية و

يف حالة عدم استخدام الجهاز

) يجب فصل جهاز التلفزيون عن مصدر التيار املرتدد (الرئييس،•إذا مل تستخدم جهاز التلفزيون لعدة أيام
.ألسباب بيئية وأمنية
 اسحب القابس من،•وإذا مل يكن الجهاز مفصوالً عن مصدر التيار املرتدد (الرئييس) عند إغالق جهاز التلفزيون
.مخرج التيار املرتدد (املقبس الرئييس) لفصل جهاز التلفزيون متا ًما
 ليك يعمل الجهاز،•قد تتضمن بعض أجهزة التلفزيون خصائص تتطلب ترك جهاز التلفزيون يف وضع االستعداد
.عىل الوجه األكمل

بالنسبة لألطفال

.•ال تسمح لألطفال الصعود عىل جهاز التلفزيون
. حتى ال يبتلعها األطفال بالخطأ،•احتفظ بامللحقات الصغرية بعيدًا عن متناول األطفال

 كام يجب أال تتعرض البطاريات للحرارة املفرطة،خطر االنفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غري صحيح
مثل أشعة الشمس أو النريان أو ما شابه ذلك أو ضغط الهواء املنخفض للغاية الذي ميكن أن يؤدي إىل انفجار أو
.ترسب سائل قابل لالشتعال أو غاز

خطر االستقرار

.قد يسقط جهاز التلفزيون؛ مسببًا إصابات خطرية لألفراد أو وفاة

تحذير

 ميكن تجنب العديد من اإلصابات وتحديدًا.فقد يسقط جهاز التلفزيون؛ مسب ًبا إصابات خطرية لألفراد أو وفاة
: تصيب األطفال باتخاذ احتياطات بسيطة مثل- التي
.•استخدم دائ ًما حاويات أو حوامل توصي بها جهة تصنيع جهاز التلفزيون
.•استخدم دائ ًما قطع األثاث التي يمكن أن تدعم بأمان جهاز التلفزيون
.•تأكد دائ ًما من أن جهاز التلفزيون غير متدلي عند حافة األثاث الداعمة
.•قم دائ ًما بتعليم األطفال عن مخاطر تسلق قطع األثاث للوصول إلى التلفزيون أو مفاتيح التحكم فيه
.•قم دائ ًما بتوجيه األسالك والكابالت المتصلة بالتلفزيون بحيث ال يمكن التعثر بها أو سحبها أو نزعها
.•يُحظر وضع جهاز التلفزيون في موضع غير مستقر
•تجنب وضع جهاز التلفزيون عىل قطع األثاث الطويلة (عىل سبيل املثال الدواليب أو خزائن الكتب) دون رسو
.كل من األثاث وجهاز التلفزيون عىل دعامة مالمئة
•تجنب وضع جهاز التلفزيون عىل قطعة قامش أو خامات أخرى قد تفصل بني جهاز التلفزيون وقطعة األثاث
.الداعمة
 أعىل التلفزيون أو، مثل األلعاب وأجهزة التحكم عن بُعد،•تجنب وضع األشياء التي قد تغري األطفال للتسلق
.قطعة األثاث التي تم وضع التلفزيون عليها
. يجب تطبيق نفس االعتبارات الواردة أعاله،يف حالة االحتفاظ بجهاز تلفزيونك الحايل ونقله

*الضبط/الرتكيب

توصيل الجهاز مبؤرض وقايئ يف املبنى من خالل التوصيل مبآخذ التيار الكهربايئ أو من خالل جهاز آخر
 قد يؤدي يف بعض،متصل مبؤرض وقايئ – ونظام توزيع القنوات التلفزيونية باستخدام الكبل املحوري
 يجب التوصيل بنظام توزيع قنوات تلفزيونية من خالل جهاز يوفر عز ًال، ومن ثم.الحاالت إىل نشوب حريق
.(EN 60728-11  راجع،كهربائيًا أدىن من نطاق تردد معني (عازل غلفاين

التهوية

.•تجنب تغطية فتحات التهوية أو إدخال أي يشء يف الحاوية
.•اترك مسافة حول جهاز التلفزيون عىل النحو املوضح أدناه
. لتوفري ما يكفي من دوران الهواء،Sony •من املستحسن جدًا استخدام كتيفة التثبيت الجدارية من

مثبتة عىل الجدران
 سم30

...إذا وقعت املشكالت التالية

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)
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 سم10
.اترك هذه املسافة عىل األقل حول الجهاز

أغلق جهاز التلفزيون وانزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) عىل الفور يف حالة وقوع أية مشكلة من
.املشكالت التالية
. فحص التلفزيون بواسطة أفراد الخدمة املؤهلنيSony اطلب من البائع أو مركز خدمة

مثبت مع حامل

:عند

.)•تلف سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس
.)•التجهيز الضعيف ملخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس
.•تلف جهاز التلفزيون بسبب سقوطه أو رضبه أو قذفه بيشء
.•تخلل أية سوائل أو أشياء صلبة عرب فتحات الحاوية

نبذة عن درجة حرارة التلفزيون

. قد تشعر بالحرارة عند اللمس باأليدي. تصبح اللوحة املحيطة به دافئة،عند استخدام التلفزيون لفرتة طويلة

ال تضع هذا املنتج بالقرب من األجهزة الطبية

يحتوي هذا املنتج (مبا يف ذلك امللحقات) عىل مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم
 ال تضع هذا. أو األجهزة الطبية األخرى، صاممات التحويلة القابلة للربمجة لعالج استسقاء الرأس،رضبات القلب
 استرش طبيبك قبل استخدام هذا املنتج.املنتج بالقرب من األشخاص الذين يستخدمون مثل هذه األجهزة الطبية
.إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه األجهزة الطبية

يحفظ بعيدً ا عن متناول األطفال أو األشخاص الخاضعني لإلرشاف

 قد يؤدي ابتالع املغناطيس.)يحتوي هذا املنتج (مبا يف ذلك امللحقات) عىل مغناطيس (مغناطيسات
 إذا تم ابتالع مغناطيسات (أو. مثل التعرض لخطر االختناق أو اإلصابات املعوية،(املغناطيسات) إىل رضر خطري
. فاسترش الطبيب عىل الفور،)مغناطيس

تنبيهات احتياطية
مشاهدة التلفزيون

 ألن مشاهدة التلفزيون يف إضاءة ضعيفة أو عىل مدار فرتة طويلة يُسبب،•شاهد التلفزيون يف إضاءة معتدلة
.إجهادًا للعني
. اضبط الصوت لتجنب املستويات الفائقة التي قد ترض بالسمع،•عند استخدام سامعات الرأس

:) فقطLCD الشاشة (لتلفزيون

 قد تظهر، أو أكرث من نقاط الشاشة فعالة99.99 % •عىل الرغم من أن الشاشة مصنوعة بتقنية عالية الدقة و
 وذلك من الخصائص الهيكلية.نقاط سوداء أو نقاط ضوئية (أحمر أو أزرق أو أخرض) باستمرار عىل الشاشة
.ً وال تعد عطال،للشاشة
 قد تكون الصورة غري منتظمة أو قد. وال تضع أشياء أعىل جهاز التلفزيون،•ال تدفع أو تخدش املرشح األمامي
.تتعرض الشاشة للتلف
 وال. قد يحدث تشويه يف الصورة أو قد تصبح الصورة سوداء،•يف حالة استخدام جهاز التلفزيون يف مكان بارد
. فتلك الظواهر تختفي مبجرد ارتفاع درجة الحرارة.يدل ذلك عىل عطل
. وقد تختفي بعد لحظات قليلة.•قد تحدث الظالل عند عرض الصور الثابتة بشكلٍ مستمر
.ً فهذا ليس عطال. يف حالة استخدام جهاز التلفزيون،•قد تصبح كالً من الشاشة والحاوية دافئة
. اتبع األنظمة واللوائح املحلية للتخلص منها.•تحتوي الشاشة عىل قدر بسيط من الكريستال السائل

:( فقطOLED  )لتلفزيونOLED شاشة

 قد، أو أكرث من نقاط الشاشة فعالة99.99 %  مصنوعة بتقنية عالية الدقة وOLED •عىل الرغم من أن شاشة
 وذلك من.OLED تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخرض) باستمرار عىل شاشة
.ً وال تعد عطال،OLED الخصائص الهيكلية لشاشة
 قد تكون الصورة غري منتظمة أو قد. وال تضع أشياء أعىل جهاز التلفزيون،•ال تدفع أو تخدش املرشح األمامي
. للتلفOLED تتعرض شاشة
.ً فهذا ليس عطال. يف حالة استخدام جهاز التلفزيون،•قد تصبح كالً من الشاشة والحاوية دافئة
. احرص عىل اتباع القوانني واللوائح املحلية،•عند التخلص من التلفزيون

الحاوية الخاصة بجهاز التلفزيون وتنظيفها/التعامل مع سطح الشاشة

تأكد من نزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) املوصل بجهاز التلفزيون من مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار
.الرئييس) قبل التنظيف
. اتبع التنبيهات االحتياطية التالية،لتجنب تدهور املواد أو تدهور طالء الشاشة
 امسحه بقطعة، إذا بقى الغبار. امسحه برفق بقطعة قامش ناعمة،الحاوية/•إلزالة الغبار من سطح الشاشة
.قامش ناعمة مبللة قليلاً مبحلول منظف لطيف ومخفف
 فقد.•تجنب رش املاء أو املنظفات مبارش ًة عىل جهاز التلفزيون
تتخلل الجزء السفيل من الشاشة أو األجزاء الخارجية وتدخل جهاز
. وقد تسبب تلفًا بجهاز التلفزيون،التلفزيون
 أو املنظفات،•تجنب استخدام أي نوع من الخامات الكاشطة
 مثل، أو املذيبات الطيارة، أو البودرة املطهرة،الحمضية/القلوية
 إن استخدام تلك.الكحول أو البنزين أو املخفف أو املبيد الحرشي
.الخامات أو االستعانة الطويلة األجل بخامة املطاط أو الفينيل قد يؤدي إىل تلف سطح الشاشة ومادة الحاوية
.•ال تلمس التلفزيون إذا كانت يدك بها مادة كيميائية مثل كريم األيدي أو واقي الشمس
. لضامن تهوية صحيحة،•من املستحسن التنظيف املستمر لفتحات التهوية
. حرك الجهاز ببطء لحاميته من التحرك أو االنزالق من حامل الطاولة،•عند تعديل زاوية جهاز التلفزيون

معدات اختيارية

 وإال قد.•احتفظ باملكونات االختيارية أو أية معدات تبعث إشعاع كهرومغناطييس بعيدًا عن جهاز التلفزيون
.أو صوت صاخب/يحدث تشويه للصورة و
•تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود املنصوص عليها يف معايري التوافق الكهرومغناطييس
. أمتار3 ) باستخدام كبل إشارة االتصال أقرص منEMC(

*F توصية للقابس من النوع

. مم1.5 يجب أن يكون بروز السلك الداخيل من جزء التوصيل أقل من
. مم7 حد أقصى
. مم1.5 حد أقصى
)F (الرسم المرجعي للقابس من النوع

.موديل التلفزيون/البلد/	*فقط وفقًا إلقليم محدود

)الوظيفة الالسلكية للوحدة (للتلفزيون مع الوظيفة الالسلكية فقط

 ألن ذلك قد يؤدي إىل،)•ال تشغل هذه الوحدة بالقرب من املعدات الطبية (جهاز تنظيم رضبات القلب وغريه
.عطل بالجهاز الطبي
 ال ميكننا. احرتس من التقاطع غري املرصح به،تستقبل إشارات مشوشة/•وعىل الرغم من أن هذه الوحدة ترسل
. تأيت نتيجة لذلك،تحمل مسؤولية أية مشكلة

احرتس عند التعامل مع وحدة التحكم عن بعد

.•الحظ القطبية الصحيحة عند إدخال البطاريات
. وال متزج البطاريات القدمية بالجديدة،•ال تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات مع بعضها بعضً ا
 يرجى. قد تنظم أقاليم محددة عملية التخلص من البطاريات.•تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة
.الرجوع إىل السلطة املحلية
. أو تسكب سوائل من أي نوع عليه، ال تسقطه أو تخطو فوقه.•تعامل مع وحدة التحكم عن بعد بعناية
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.اترك هذه املسافة عىل األقل حول الجهاز
 راجع الدليل املرجعي ليك تعرف ما إذا كان جهاز التليفزيون الخاص بك. فقطSU-WL8xx  سم لـ1* **
.متوافقًا مع كتيفة التثبيت الجدارية
:•لضامن التهوية املالمئة ومنع تجمع األتربة أو الغبار
رأسا عىل عقب وال ترجعه للوراء وال تضعه عىل إحدى
ً  وال تركبه،– –ال تضع جهاز التلفزيون بشكلٍ مسطح
.جانبيه
.– –تجنب وضع جهاز التلفزيون عىل أحد األرفف أو بساط أو رسير أو خزانة
. وغريها، مثل الستائر أو خامات أخرى كورق الصحف،– –تجنب تغطية جهاز التلفزيون بقطعة من القامش
.– –تجنب تركيب جهاز التلفزيون عىل النحو املوضح أدناه
.دوران الهواء مسدود

الجدار

الجدار

دوران الهواء

.ال تسد منطقة دوران الهواء
 إذا ورد وصف معلومات التهوية هذه يف كل من معلومات الدليل.	*تتوقف ظروف التهوية عىل طراز التلفزيون
. فريجى الرجوع إىل الدليل املرجعي،املرجعي ومعلومات بشأن السالمة

)سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي

 لتجنب أية مخاطر تتمثل،تعامل مع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) واملخرج (مقبس التيار الرئييس) كام ييل
:أو إصابات/يف نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو رضر و
 تأكد من. وفقًا لإلقليم- املرفق مع جهاز التلفزيون-)•يختلف شكل مقبس التيار املرتدد (القابس الرئييس
ربط سلك التيار املرتدد املرفق املالئم (السلك الرئييس) باملقبس الذي يالئم مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار
.)الرئييس
 وال تستخدم األسالك التابعة لعالمات،) (املوصل الرئيسSony •استخدم أسالك التيار املرتدد املرفقة التي تقدمها
.تجارية أخرى
ِ •
.)أدخل املقبس بالكامل يف مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس
 فولت240 -  فولت110 /  فولت240 -  فولت220 •شغِل جهاز التلفزيون عىل مصدر تيار مرتدد يرتاوح بني
.)فقط (راجع صفحة املواصفات الفنية يف الدليل املرجعي) (باستثناء الطرز املزودة مبهايئ التيار املرتدد
 فولت فقط (املوديالت املزودة مبحول تيار240 -  فولت100 •شغِل جهاز التلفزيون عىل تيار مرتدد يرتاوح بني
.)مرتدد فقط
 تأكد من نزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) لضامن سالمتك واحذر مالمسة قدميك،•عند توصيل األسالك
.لألسالك
•انزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) عن مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس) قبل العمل عىل جهاز
.التلفزيون أو تحريكه
.•اجعل سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) بعيدًا عن املصادر الحرارية
 فقد تتأثر سلبًا، إذا غطت األتربة والرطوبة القابس.•انزع مقبس التيار املرتدد (املقبس الرئييس) ونظفه باستمرار
.املادة العازلة؛ األمر الذي قد يُحدث حريقًا

مالحظة
.•ال تستخدم سلك التيار املرتدد املرفق (املوصل الرئييس) يف أية معدات أخرى
 قد تتعرض املوصالت األساسية.•ال تأخذ سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) بإصبعك وتلويه أو تلفه كث ًريا
.للخطر أو تتعطل
.)•ال تعدِّل سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس
.)•ال تضع أي يشء ثقيل عىل سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس
. ال تفعل ذلك بسحب السلك،)•عند نزع سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس
.)•ال توصل أجهزة كثرية بنفس مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس
.)•ال تستخدم مخرج تيار مرتدد غري مجهز (مقبس التيار الرئييس

مالحظة عن محول التيار املرتدد (موديالت مزودة مبحول تيار مرتدد
)فقط
تحذير

. ال تُع ِّرض الجهاز لألمطار أو الرطوبة،لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية
 ال. عىل الجهاز- مثل الزهريات- ال تضع أشياء ممتلئة بالسوائل،ملنع نشوب الحريق أو حدوث صدمة كهربائية
. مثل رف كتب أو وحدة مشابهة،تركب هذا الجهاز يف مكان ضيق
 ويجب الوصول إليه،•يرجى التأكد أن مخرج التيار املرتدد (مقبس التيار الرئييس) موجود بالقرب من الجهاز
.بسهولة
.ً وإال قد يحدث عطال.)•تأكد من استخدام محول التيار املرتدد املرفق وسلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس
.)•صل محول التيار املرتدد مبخرج التيار املرتدد الذي ميكن الوصول إليه بسهولة (مقبس التيار الرئييس
 فقد.•تجنب لف سلك التيار املرتدد (املوصل الرئييس) حول محول التيار املرتدد
.أو قد يسبب ذلك عطالً بالتلفزيون/يَحدث قطع بالسلك الرئييس و
.•تجنب ملس محول التيار املرتدد بأيدي مبللة
 افصله عن مخرج التيار املرتدد،•إذا الحظت وجود خلل يف محول التيار املرتدد
.)فو ًرا (مقبس لتيار الرئييس
،)•ال يعد الجهاز معزوالً عن مصدر التيار املرتدد طاملا الجهاز متصل مبخرج التيار املرتدد (مقبس التيار املرتدد
.حتى عند غلق الجهاز نفسه
. قد تشعر بالسخونة عند ملسه باليد،•وبينام يصبح محول التيار املرتدد دافئًا عند استخدامه لفرتة طويلة

االستخدام املحظور

 وإال قد يحدث عطل،استخدام جهاز التلفزيون يف املواضع أو البيئات أو عند املواقف املدرجة أدناه/تجنب تركيب
.أو تحدث إصابات/بجهاز التلفزيون أو يقع حريق أو صدمة كهربائية أو رضر و

:املواقع

 أو، أو عىل منت السفينة أو املركب، أو عىل شاطئ البحر،)•يف األجواء الخارجية (تحت ضوء الشمس املبارش
 أو يف وجود مطر أو رطوبة، أو تحت املاء، أو يف املواقع غري الثابتة، أو داخل املؤسسات الطبية،داخل سيارة
.أو دخان

:البيئات

 أو شديدة الغبار؛ حيث ميكن دخول الحرشات؛ وتلك التي قد تكون مع ّرضة، أو رطبة،األماكن التي تكون حارة
 يجب.لالهتزاز امليكانييك؛ بالقرب من مصدر لهب مكشوف؛ مثل شمعة مشتعلة موضوعة عىل جهاز تليفزيون
 ويجب أال يوضع عىل التلفزيون أية أشياء ممتلئة بسوائل مثل،أال يتعرض جهاز التلفزيون للتقطري أو الرش
.الزهريات

