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Безжичен високоговорител

Валидността на обозначението CE е ограничена само до тези държави,
където се прилага законово, основно държавите в ЕИП (Европейското
икономическо пространство).
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството
на открити източници на пламък (например запалени свещи).
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например
полица за книги или вграден шкаф.

Съобщение за клиентите: следната информацията е приложима само
за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или относно съответствието на продукта
в Европа трябва да бъдат отправяни към упълномощените представители
на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо
и електронно оборудване (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или опаковката
показва, че продуктът и батерията не трябва да се
третират като битови отпадъци. При определени
батерии той може да се използва заедно с химичен
символ. Химичният символ за олово (Pb) се добавя, ако
батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като осигурявате правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии, помагате за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото
здраве, които биха могли да възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само
от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване,
предайте тези продукти в края на експлоатационния им живот в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като слънце, огън и
други подобни, за продължително време.
Не разглобявайте, отваряйте и раздробявайте вторични клетки или
батерии. В случай на изтичане на клетка не допускайте течността в да
влезе в контакт с кожата или очите. Ако е имало контакт, измийте
засегнатата зона с обилни количества вода и потърсете медицинска
консултация. Не използвайте клетки или батерии, които не са
предназначени за използване с оборудването. Вторичните клетки и
батериите трябва да бъдат заредени преди употреба. След дълги периоди
на съхранение може да се наложи да заредите и разредите клетките или
батериите няколко пъти, за да получите максимална ефективност.
Изхвърляйте правилно.
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията,
изложени в Наредбата за ЕМС, при използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.

