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Rolly hordozó
Kezelési útmutató

CKR-SE10

© 2008 Sony Corporation

Kompatibilis eszközök
Rolly SEP-30BT táncoló zenelejátszó.

Főbb jellemzők
A vastag uretán bélelés védelmet nyújt az ütések ellen.
A mellékelt tok megvédi a Rolly-t a portól és a szennyeződéstől.
 A mellékelt gyorskapocs praktikus megoldás a készülék szállítására.



Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CKR-SE10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Anyag

Méretek
Tömeg
Mellékelt tartozék

Burkolat anyaga:
nejlon
Bélésanyag:
poliészter
Ütésvédő bélés:
uretán
Gyorskapocs:
alumínium
kb. 72 × 127 × 81 mm (szé × ma × mé)
kb. 41 g
Gyorskapocs

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
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Óvintézkedések
Mielőtt a Rolly-t a védőtokba helyezné, feltétlenül kapcsolja ki. Ellenkező esetben
üzemzavar fordulhat elő.
 Ne hagyja a védőtokot vagy a Rolly-t magas hőmérsékletnek, páratartalomnak kitett
helyen, pl. közvetlen napfényben, jármű belsejében vagy fürdőszobában, mert ez
elszíneződéshez, megsárguláshoz vezethet.
 A védőtok a karcolásoktól, portól és enyhébb ütésektől képes megóvni a készüléket. Nem
nyújt védelmet azonban az erősebb ütődésektől, pl. a leeséstől.
 A Sony nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek a felhasználó hanyagsága vagy
szakszerűtlen kezelése miatt keletkeznek a készülékben.
 Legyen óvatos, amikor a Rolly-t a védőtokba helyezi, vagy onnan kiveszi.


Tisztítás
Törölje meg a külső burkolatot puha ruhával (pl. lencsetisztító kendővel).
Erősebb szennyeződés esetén használjon kímélő tisztítószert.
 Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt, mert az ilyen anyagok károsíthatják a
készülék külső felületét.



Szerzői jogvédelem
A „Rolly” név és a „

” szimbólum a Sony Corporation védett márkaneve.
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HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
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