4-728-711-31(1)

© 2018 Sony Corporation

Eesti keeles

Kasutussuunised

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes
riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil viitab, et
seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See
tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote
reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis selle toote vale
käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kas kohaliku linnavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.
Lietuviškai

Naudojimo instrukcijos

Senos elektrinės ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio arba pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti su
buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į
atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo skyrių, kad vėliau būtų perdirbtas.
Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius padėsite
išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir
žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas
atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Latviešu

Lietošanas instrukcijas

Atbrīvošanās no veca elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā
iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu

nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā
savākšanas vietā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma pārstrādei. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī izstrādājuma, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šī izstrādājuma atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo izstrādājumu.

Teadmiseks klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus
kehtivad Euroopa Liidu direktiivid.
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või
see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse
kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud
esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija
aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams.
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony
Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Piezīme klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz ierīci, kas pārdota valstī, kurā ir
spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī
ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta
atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod
ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.

