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Poznámka! Tyto informace si přečtěte před použitím vašeho zařízení.

Péče o zařízení a jeho použití
Varování

V případě nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození
majetku. Tyto informace si pečlivě přečtěte před použitím vašeho zařízení.
• Zabraňte pronikání kapalin do portu USB. Nepoužívejte zařízení ve venkovních nebo vlhkých prostorách nebo v
blízkosti umyvadla či vany. Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
• Zabraňte proniknutí kovových předmětů nebo externích činidel, jako je prach, do portu USB. Pokud do těchto portů
vnikají kovové předměty nebo externí prostředky, před použitím zařízení je vyčistěte.
• Nepůsobte na zařízení a kabel velkou silou ani rázem. Nepoužívejte poškozené zařízení.
• Nespěte se zařízením přímo na těle ani v posteli. Neumisťujte zařízení pod přikrývku, polštář nebo pod tělo, protože
by mohlo dojít k přehřátí zařízení.
• Neměňte ani nemodifikujte kabel USB ani zařízení.
• Netlačte na zástrčku silou, pokud ji nelze připojit do zásuvky normálně, protože to může způsobit úraz elektrickým
proudem.
• Nabíječku odpojujte od zásuvky tak, že podržíte adaptér a nikoliv samotný kabel USB. Snížíte tak riziko poškození
kabelu.
• Použití jiných nabíjecích zařízení než zařízení značky Sony může představovat vyšší bezpečnostní rizika.
• Uchovávejte mimo dosah kojenců. Nesmí být používáno malými dětmi. Rodiče by měli zajistit, aby starší děti
pochopily, jak se zařízením správně zacházet v souladu s těmito pokyny.
• Je známo, že údery blesku působí velmi vysoké napětí a velké proudové hodnoty. Vzhledem k tomu, že hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se anténních kabelů ani napájecích zástrček, jakmile začne
hřmít.
Pokud je předpovídána elektrická bouře s blesky, odpojte nabíječku od zásuvky.
Poznámka

• Provozní teplota zařízení je v rozmezí +5 °C(+41 °F) až +35 °C(+95 °F).

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské
unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili.

Omezená záruka
V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony nebo její místní dceřiné společnosti
zaručují, že tohle zařízení bude v době původní koupě a 1 rok poté bez vad konstrukce, materiálu
a provedení. Další informace získáte u autorizované servisního partnera společnosti Sony.
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