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Οδηγός αναφοράς
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IEEE802.11b/g/n 2400 MHz

< 60 mW
e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac 5150-5350 MHz < 35 mW
5470-5725 MHz e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac 5725-5850 MHz < 25 mW
e.i.r.p.
Bluetooth
2400 MHz
< 10 mW
e.i.r.p.
NFC
13,56 MHz
< 42 dBuA/m
(13,56 MHz)
(10 m)

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.

Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC/φορτιστή μπαταρίας,
χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα. Αν συμβεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το
βύσμα από την πρίζα αμέσως για αποσύνδεση
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 υποβληθεί σε δοκιμές
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),
εκτός καλωδίου δικτύου LAN.
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.

Σημείωση σχετικά με τη χρήση της ασύρματης
λειτουργίας
Η χρήση της ασύρματης λειτουργίας της
μονάδας ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα
με τους κανόνες και κανονισμούς της χώρας ή
περιοχής.
Τηρείτε πάντα τους κανόνες και κανονισμούς της
χώρας ή περιοχής σχετικά με τη χρήση.
Κατά τη χρήση της μονάδας σε αεροσκάφος ή
νοσοκομείο, τηρήστε τις οδηγίες της αεροπορικής
εταιρείας ή του νοσοκομείου για να αποφύγετε
τυχόν παρεμβολές σε όργανα ή ιατρικές
συσκευές που μπορεί να προκληθούν από τα
ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τη μονάδα.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπαταρία
Αν δεν την χειριστείτε σωστά, η μπαταρία
μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει πυρκαγιά
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 την
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.

Κατασκευαστής: Sony Corporation
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εισαγωγέα
στην ΕΕ/κατασκευαστή: Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εισαγωγέα
στο ΗΒ/κατασκευαστή: Sony Europe B.V., The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW,
United Kingdom.
Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού για τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, αν παρέχεται,
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο:
ΕΕ https://compliance.sony.eu
Ηνωμένο Βασίλειο https://compliance.sony.co.uk
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός συμμορφώνεται με
την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
με τις οδηγίες ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής
διαδικτυακή διεύθυνση:
https://compliance.sony.eu
Με το παρόν η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
θεσμοθετημένες απαιτήσεις που αφορούν το ΗΒ.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή
διεύθυνση: https://compliance.sony.co.uk
Για αυτόν το ραδιοεξοπλισμό ισχύουν οι
ακόλουθοι περιορισμοί αναφορικά με τη θέση
σε λειτουργία ή τις απαιτήσεις έγκρισης χρήσης
στις εξής χώρες: AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/
DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/
SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/
MD/RS/ME/XK/TR:

Η ζώνη συχνοτήτων 5150 - 5350 MHz προορίζεται
μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
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 συμβάλετε
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.

Για τους πελάτες που αγόρασαν τη
φωτογραφική μηχανή τους από
κατάστημα στην Ιαπωνία, το οποίο
εξυπηρετεί τουρίστες
Σημείωση
Ορισμένα σήματα πιστοποίησης προτύπων που
υποστηρίζονται από τη φωτογραφική μηχανή
επιβεβαιώνονται στην οθόνη της φωτογραφικής
μηχανής.
(Ρύθμιση) 
Επιλέξτε MENU 
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