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Obs! Läs den här informationen innan du använder enheten.

Sköta om och använda din enhet
Varning

Om dessa instruktioner inte följs kan det föreligga fara för brand, elektrisk stöt, kroppsskada eller skada på egendom.
Läs informationen nedan innan du använder enheten.
• Undvik att vätska tränger in i USB-porten. Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga utrymmen eller i närheten av
ett tvättställ eller ett badkar. Vidrör inte enheten med våta händer.
• Undvik att metallföremål eller annat material t.ex. damm tränger in i USB-porten. Rengör portarna innan du
använder enheter i händelse av att metallföremål eller annat material trängt in i portarna.
• Utsätt inte enheten och kabeln för stark kraft eller kraftiga stötar. Använd inte enheten om den är skadad.
• Sov inte med enheten vid kroppen eller i sängen. Enheten får inte placeras under en filt, kudde eller under kroppen
eftersom enheten då kan överhettas.
• Försök inte ändra eller modifiera USB-kabeln eller enheten.
• Tvinga inte in kontakten om den inte passar i uttaget eftersom det kan ge upphov till elstöt.
• Dra ut laddaren från uttaget genom att hålla i kontakten och inte i USB-kabeln. På så sätt minskar du risken för att
kabeln skadas.
• Användningen av laddningsenheter som inte kommer från Sony kan medföra ökade säkerhetsrisker.
• Förvaras oåtkomligt för barn. Bör inte användas av små barn. Föräldrar bör se till att äldre barn förstår hur enheten
hanteras på rätt sätt i enlighet med dessa instruktioner.
• Blixtnedslag tillför väldigt hög spänning och stora strömflöden. Rör inte vid antennkablar eller strömkontakter vid
åskoväder eftersom det finns risk för elektrisk stöt.
Koppla från laddaren från uttaget vid åskoväder.
OBS!

• Enhetens driftstemperatur ligger på mellan +5°C och +35°C.

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och
andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt.
Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din
lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om
återvinning.

Begränsad garanti
Enligt villkoren i denna begränsade garanti garanterar Sony eller dess relevanta lokala dotterbolag att
denna enhet är fri från fel i design, material och arbete då den köps av en kund första gången och i 1 år
efter detta. Kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för mer information.
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