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IEEE802.11b/g/n
Bluetooth

2400 MHz
2400 MHz

<60 mW e.i.r.p.
<10 mW e.i.r.p.

Ελληνικά

Αρχείο ιδιοκτήτη
Καταγράψτε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό
(βρίσκονται πάνω στο προϊόν) στον χώρο που
υπάρχει παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους
αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με το
κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά
με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου
Σειριακός αριθμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή
ή υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΦΥΛΑΞΤΕ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει στην
πρίζα, χρησιμοποιήστε προσάρτημα προσαρμογέα
βύσματος κατάλληλης διαμόρφωσης για την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπαταρία
Αν δεν την χειριστείτε σωστά, η μπαταρία μπορεί
να εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και
χημικά εγκαύματα. Τηρήστε τις ακόλουθες
προφυλάξεις.
•• Μην αποσυναρμολογείτε.
•• Μην συνθλίβετε και μην εκθέτετε την μπαταρία σε
κραδασμούς ή έντονες πιέσεις, όπως να την χτυπάτε,
να την ρίχνετε κάτω ή να πατάτε επάνω της.

•• Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε
μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με
τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
•• Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία άνω των
60°C (140°F) όπως σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα
σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
•• Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε στη φωτιά.
•• Μην μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίου-ιόντος
που είναι κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
•• Φροντίστε να φορτίζετε την μπαταρία
χρησιμοποιώντας γνήσιο φορτιστή μπαταρίας
Sony ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει τη
μπαταρία.
•• Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από μικρά
παιδιά.
•• Διατηρήστε την μπαταρία στεγνή.
•• Να αντικαθιστάτε μόνο με την ίδια ή
ισοδύναμου τύπου μπαταρία, που συνιστάται
από τη Sony.
•• Να απορρίπτετε άμεσα τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες, όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
•• Μην τις εκθέτετε σε εξαιρετικά χαμηλές
θερμοκρασίες από -20°C (-4°F) και κάτω ή σε
εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις από 11,6 kPa και
κάτω.
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC/φορτιστή μπαταρίας,
χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα. Αν συμβεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αποσυνδέστε
το βύσμα από την πρίζα αμέσως για να
αποσυνδέσετε από την πηγή ισχύος.
Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν με μια φορτιζόμενη
λάμπα, λάβετε υπόψη σας ότι το προϊόν δεν είναι
αποσυνδεδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας
ακόμα και όταν η λυχνία απενεργοποιείται.
Το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος), αν παρέχεται, έχει σχεδιαστεί
ειδικά για χρήση με αυτόν τον εξοπλισμό μόνο και
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.

Ειδοποίηση
Αν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός
προκαλεί διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς
δεδομένων σε κάποιο σημείο της ροής τους,
επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί
συμβατό με τα όρια που προβλέπονται από τον
κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων (9,8 πόδια).
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες
συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και
τον ήχο αυτής της μονάδας.
Αν αυτή η μονάδα δεχτεί έντονο εξωτερικό
θόρυβο, μπορεί να εκτελέσει επανεκκίνηση.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για
λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην ΕΕ: Sony Europe B.V.
Οποιαδήποτε ερωτήματα προς τον Εισαγωγέα στην
ΕΕ ή ερωτήματα που αφορούν τη συμμόρφωση
του προϊόντος με τους κανονισμούς που ισχύουν
στην Ευρώπη θα πρέπει να απευθύνονται στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή,
την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο
παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία
2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
με τις οδηγίες ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής
διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.compliance.sony.eu
Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το
προϊόν και την μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο
αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο του μολύβδου
(Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει μόλυβδο
πάνω από 0,004%. Με τη διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτών των προϊόντων και των μπαταριών,
θα συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική
περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από την
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για
λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας
των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής
μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα
προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για
τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα
σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν ή τις μπαταρίες.

