Compact Disc
Player FM/MW/LW
Οδηγίες Χρήσης

Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO),
δείτε στη σελίδα 10.

CDX-G2001UI/CDX-G2000UI

Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να
εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του
αυτοκινήτου.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση
και τις συνδέσεις συμβουλευτείτε το παρεχόμενο
εγχειρίδιο εγκατάστασης / συνδέσεων.
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
• Διάρκεια εκπομπής: Συνεχόμενη
• Έξοδος λέιζερ: λιγότερο από 53,3 μW
(Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200
mm κατά προσέγγιση από την επιφάνεια του
αντικειμενικού φακού στο τμήμα οπτικής
ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω
πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές
που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως
προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Προειδοποίηση σχετικά με τη μη ύπαρξη θέσης
ACC (βοηθητικής τροφοδοσίας) στο κλειδί του
κινητήρα του αυτοκινήτου
Φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
AUTO OFF (σελίδα 11). Η μονάδα
απενεργοποιείται πλήρως αυτόματα στον
προκαθορισμένο χρόνο από τη στιγμή που θα
τη θέσετε εκτός λειτουργίας, αποφεύγοντας την
εξάντληση της μπαταρίας. Αν δεν ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία AUTO OFF, πιέστε και κρατήστε
το OFF μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται
ενδείξεις στην οθόνη κάθε φορά που σβήνετε το
αυτοκίνητο.
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Πίνακας Περιεχομένων
Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού

Ξεκινώντας

Αφαίρεση της πρόσοψης
Ρύθμιση του ρολογιού
Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB
Σύνδεση μιας Άλλης Φορητής
Συσκευής Ήχου

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου
Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS)

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου
Αναπαραγωγή από ένα iPod/
μια Συσκευή USB
Αναζήτηση και Αναπαραγωγή Κομματιών

Ρυθμίσεις

Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO)
Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων
Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)
Ρύθμιση Ήχου (SOUND)
Προεπιλογές EQ3 (EQ3 PRESET)
Ρύθμιση EQ3 (EQ3 SETTING)
Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)

Πρόσθετες Πληροφορίες
Προφυλάξεις
Συντήρηση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επίλυση Προβλημάτων
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Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού
Κύρια μονάδα

Το αριθμητικό πλήκτρο 3 /

(επανάληψη) έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

A Πλήκτρο SRC (πηγή)
Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιέστε το για να αλλάξετε την πηγή.
- OFF
Πιέστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο για να διακόψετε την τροφοδοσία
και να σβήσει η οθόνη.
B Πλήκτρο απελευθέρωσης της πρόσοψης

Πλήκτρο
(back)
Πιέστε το για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
Πλήκτρο MODE (σελίδα 6,9)

C Πλήκτρα SEEK +/-

Αριθμητικά πλήκτρα (1 ως 6)
Για να λάβετε αποθηκευμένους σταθμούς.
Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε
σταθμούς.
ALBUM /▲
Για παράλειψη άλμπουμ σε μια συσκευή ήχου.
Πιέστε και κρατήστε για συνεχόμενη παράλειψη
άλμπουμ.
(επανάληψη)
SHUF (τυχαία αναπαραγωγή)
PAUSE (παύση)

D Επιλογέας ελέγχου
Περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε την ένταση.
ENTER
Για να εισάγετε το επιλεγμένο στοιχείο.
MENU
Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.
E Δέκτης για το τηλεχειριστήριο
F Θυρίδα δίσκου
G Παράθυρο ενδείξεων

❙

▲ (αποβολή δίσκου)
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Πλήκτρο (browse) (σελίδα 9)
Για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.



Για αυτόματο συντονισμό σε σταθμούς.
Για χειροκίνητη εύρεση ενός σταθμού (πιέστε
και κρατήστε).
/ (προηγούμενο/ επόμενο),
/
(γρήγορη κίνηση πίσω/ εμπρός)

Πλήκτρο AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) / ΤΑ
(Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)
Για να ρυθμίσετε τα AF και ΤΑ.
- PTY (Τύπος Προγράμματος)
Πιέστε και κρατήστε για να επιλέξετε το PTY
στο RDS.

Πλήκτρο DSPL (οθόνη)
Για να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην οθόνη
- SCRL (κύλιση)
Πιέστε και κρατήστε για να εμφανίζονται
σταδιακά τα στοιχεία στην οθόνη.
Ακροδέκτης εισόδου AUX
Θύρα USB

Ξεκινώντας

Αφαίρεση της Πρόσοψης
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη αυτής της
μονάδας για να την προστατεύσετε από κλοπή.

1 Πιέστε και κρατήστε το

OFF ①.
Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.

2 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης της

πρόσοψης ② και στη συνέχεια τραβήξτε την
πρόσοψη προς το μέρος σας.

Ρύθμιση του ρολογιού
1 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογέα

ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL]
(Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε
τον.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι

να εμφανιστεί το [CLOCK ADJ] (Ρύθμιση
Ρολογιού) και στη συνέχεια πιέστε τον.
Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.

3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να
ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη,
πιέστε το SEEK +/-.

4 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε το MENU.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι αρχίζει
να λειτουργεί.

Προειδοποιητικό σήμα
Αν στρέψετε το κλειδί του κινητήρα στη θέση OFF
χωρίς να αφαιρέσετε την πρόσοψη, ακούγεται για
λίγα δευτερόλεπτα ένα προειδοποιητικό ηχητικό
σήμα. Το προειδοποιητικό σήμα θα ακουστεί μόνο
αν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

Για να εμφανίσετε το ρολόι, πιέστε το DSPL.

Σύνδεση μιας Συσκευής
USB
1 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
2 Συνδέστε το iPod/ τη συσκευή USB

στη μονάδα.
Για να συνδέσετε ένα iPod/ iPhone,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για
iPod (δεν παρέχεται).

Όταν συνδέετε ένα iPhone 5
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Σύνδεση μιας Άλλης
Φορητής Συσκευής Ήχου
1 Θέστε εκτός λειτουργίας τη φορητή
συσκευή ήχου.

2 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
3 Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου

στον ακροδέκτη εισόδου AUX (μίνι
στερεοφωνικός ακροδέκτης) στη
μονάδα με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν
παρέχεται)*.
* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε
ένα βύσμα ίσιου τύπου.

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πιέστε το SRC για να
επιλέξετε το [TUNER] (Ραδιόφωνο).

Αυτόματη αποθήκευση (BTM)

1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα
συχνοτήτων (FM 1, FM 2, FM 3, MW ή
LW).

2 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον

επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το
[GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη
συνέχεια πιέστε τον.

3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου

μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [BTM] και
στη συνέχεια πιέστε τον.
Η μονάδα αποθηκεύει τους σταθμούς με τη
σειρά των συχνοτήτων τους στα αριθμητικά
πλήκτρα.

4 Πιέστε το SRC για να επιλέξετε
το [AUX].

Για να ταιριάξετε τη στάθμη έντασης της
συνδεδεμένης συσκευής με τις άλλες πηγές
Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη φορητή
συσκευή ήχου σε μέτρια ένταση και ρυθμίστε τη
συνηθισμένη σας στάθμη ακρόασης στη μονάδα.
Πιέστε το MENU και περιστρέψτε τον επιλογέα
ελέγχου για να επιλέξετε το [SOUND]➜(Ήχος)
[AUX VOL] (σελίδα 11).

Συντονισμός

1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα
συχνοτήτων.
(FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).

2 Εκτελέστε το συντονισμό.
Για χειροκίνητο συντονισμό
Πιέστε και κρατήστε το SEEK +/- για να
εντοπίσετε κατά προσέγγιση τη συχνότητα και
στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το SEEK
+/- για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την επιθυμητή
συχνότητα.
Για αυτόματο συντονισμό
Πιέστε το SEEK +/-.
Η αναζήτηση σταματάει μόλις η μονάδα λάβει
ένα σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία
μέχρι να ληφθεί ο σταθμός που θέλετε.

Χειροκίνητη αποθήκευση

1 Ενώ λαμβάνετε τον σταθμό που θέλετε

να αποθηκεύσετε, πιέστε και κρατήστε
ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6), μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM] (Μνήμη).
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Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών

1

Επιλέξτε τη μπάντα συχνοτήτων και
στη συνέχεια πιέστε ένα αριθμητικό
πλήκτρο (1 έως 6).

Χρήση του Συστήματος
Ραδιοφωνικών Δεδομένων
(RDS)
Ρύθμιση των AF (Εναλλακτικές
Συχνότητες) και ΤΑ (Ανακοινώσεις
Οδικής Κυκλοφορίας)
Το AF συντονίζει συνεχώς τον σταθμό με το
ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο και το ΤΑ παρέχει
τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας,
ή προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP) αν
λαμβάνονται τέτοια προγράμματα.

1

Press AF/TA για να επιλέξετε [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ή [AF/TA-OFF].

Αποθήκευση σταθμών RDS με τις ρυθμίσεις AF
και ΤΑ
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί
με τις ρυθμίσεις AF/ΤΑ. Επιλέξτε το AF/ΤΑ και στη
συνέχεια αποθηκεύστε τον σταθμό με το BTM, ή
χειροκίνητα. Εάν πραγματοποιήσετε χειροκίνητο
συντονισμό, μπορείτε να προσυντονίσετε τόσο
σταθμούς RDS, όσο και σταθμούς που δεν είναι
RDS.

γενικών ρυθμίσεων ([GENERAL]) κατά τη λήψη FM
(σελίδα 11).
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο
Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.
Λειτουργία Local Link (Τοπικού Συνδέσμου)
(μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε
άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή σας,
ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στα
αριθμητικά πλήκτρα.
Κατά τη διάρκεια της λήψης FM, πιέστε ένα
αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι
αποθηκευμένος ένας τοπικός σταθμός. Μέσα
σε 5 δευτερόλεπτα, πιέστε ξανά το αριθμητικό
πλήκτρο του τοπικού σταθμού. Επαναλάβετε αυτή
τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο τοπικός σταθμός
που επιθυμείτε.

Επιλογή του τύπου προγράμματος
(PTY)
Χρησιμοποιήστε το PTY για να αναζητήσετε έναν
επιθυμητό τύπο προγράμματος.

1 Πιέστε και κρατήστε το PTY κατά τη
διάρκεια της λήψης FM.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου

μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος
προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε
τον.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό
που να εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο
προγράμματος.

Τύποι προγραμμάτων

Λήψη ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης
Όταν είναι ενεργοποιημένο το AF ή το ΤΑ, οι
ανακοινώσεις εκτάκτου ανάγκης διακόπτουν
αυτόματα την επιλεγμένη πηγή.

NEWS (Ειδήσεις), AFFAIRS (Επίκαιρα Γεγονότα),
INFO (Πληροφορίες), SPORT (Αθλητικά),
EDUCATE (Εκπαίδευση), DRAMA (Θέατρο),
CULTURE (Πολιτιστικά), SCIENCE (Επιστήμη),
VARIED (Ποικίλα Θέματα), POP M (Μουσική
Αν ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης κατά τη
διάρκεια μιας ανακοίνωσης οδικής κυκλοφορίας Ποπ), ROCK M (Μουσική Ροκ), EASY M (Ελαφρά
Η στάθμη αυτή θα αποθηκευτεί στη μνήμη για τις Μουσική), LIGHT M (Ελαφρά Κλασσική Μουσική),
CLASSICS (Κλασσική Μουσική), OTHER M (Άλλα
μελλοντικές ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας,
είδη Μουσικής), WEATHER (Καιρός), FINANCE
ανεξάρτητα από την κανονική στάθμη έντασης.
(Οικονομικά), CHILDREN (Παιδικά Προγράμματα),
SOCIAL A (Κοινωνικά Θέματα), RELIGION
Παραμονή σε ένα τοπικό πρόγραμμα (RE(Θρησκεία), PHONE IN (Ανοιχτή Γραμμή), TRAVEL
GIONAL)
(Ταξίδια), LEISURE (Ελεύθερος Χρόνος), JAZZ
Όταν η λειτουργία AF και REGIONAL είναι
(Μουσική Τζαζ), COUNTRY (Μουσική Κάντρυ),
ενεργοποιημένες, δεν θα συντονιστείτε σε έναν
NATION M (Δημοτική Μουσική), OLDIES (Παλιές
άλλο τοπικό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν
Επιτυχίες), FOLK M (Φολκλορική Μουσική),
βγείτε από την εμβέλεια αυτού του τοπικού
DOCUMENT (Ντοκιμαντέρ)
σταθμού, επιλέξτε το [REG-OFF] στο μενού
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Ρύθμιση του CT (Ώρα ρολογιού)
Το ρολόι ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα CT που
αποστέλλονται μέσω RDS.

1 Επιλέξτε το [CT-ON] στις γενικές

ρυθμίσεις ([GENERAL]) (σελίδα 11).

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου
1 Εισάγετε το δίσκο (με την ετικέτα
προς τα πάνω).

Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Αναπαραγωγή από ένα
iPod/μια Συσκευή USB
Σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, το “iPod”
χρησιμοποιείται ως γενικός όρος αναφοράς για τις
λειτουργίες iPod ενός iPod ή ενός iPhone, εκτός
αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή στις
εικόνες.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του
iPod σας, δείτε το “Σχετικά με το iPod” (σελίδα
13), ή επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης
που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB
τύπου MSC (Mass Storage Class) που είναι
συμβατές με το πρότυπο USB (όπως ένα μέσο
αποθήκευσης (flash) USB, μια ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής, ή ένα τηλέφωνο Android™).
Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής
μουσικής ή το τηλέφωνο Android, ενδέχεται να
απαιτείται η ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης USB
σε MSC.
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Σημειώσεις
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα
της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το
δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται
στο οπισθόφυλλο.
• Η αναπαραγωγή των παρακάτω αρχείων
MP3/WMA δεν υποστηρίζεται.
- αρχεία με συμπίεση χωρίς απώλειες
- αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
- αρχεία DRM (Digital Rights Management)
- αρχεία πολυκαναλικού ήχου

ις

ς

ης

ς

B

.

1 Συνδέστε ένα iPod/ μια συσκευή USB

στη θύρα USB (σελίδα 5).
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη μια συσκευή,
για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το
SRC για να επιλέξετε το [USB] (στην οθόνη
εμφανίζεται το [IPD] αν αναγνωριστεί το iPod.)

2 Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη

μονάδα.
Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή
Πιέστε και κρατήστε το OFF για 1 δευτερόλεπτο.
Για να αφαιρέσετε τη συσκευή
Σταματήστε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια
αφαιρέστε τη συσκευή.
Προειδοποίηση για ένα iPhone
Αν συνδέσετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση των
τηλεφωνικών κλήσεων ελέγχεται από το iPhone και
όχι από τη μονάδα. Μην αυξάνετε πολύ την ένταση
από τη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, διότι
μπορεί να ακουστεί ένας απότομος δυνατός ήχος
όταν τερματιστεί η κλήση.

Απευθείας χειρισμός από ένα iPod
(Έλεγχος επιβάτη)
Πιέστε και κρατήστε το MODE κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί το [MODE
IPOD] και να μπορείτε να εκτελέσετε τους
χειρισμούς απευθείας από το iPod.
Σημειώστε ότι η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο
από τη μονάδα.
Για να εξέλθετε από τον έλεγχο επιβάτη
Πιέστε και κρατήστε το MODE μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη [MODE AUDIO].

Αναζήτηση και
Αναπαραγωγή Κομματιών
Επανειλημμένη και τυχαία
αναπαραγωγή

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

πιέστε και κρατήστε
το
(επανάληψη) για
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, ή το
SHUF για τυχαία αναπαραγωγή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το

(επανάληψη) ή το SHUF για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
επαναλαμβανόμενης ή τυχαίας
αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή με την επιλεγμένη λειτουργία
αναπαραγωγής μπορεί να χρειαστεί κάποιο
χρονικό διάστημα για να αρχίσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

Αναζήτηση ενός κομματιού με το
όνομά του (Quick-BrowZer™)

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

CD ή USB, πιέστε το
(browse)* για
να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών
αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα των κομματιών, πιέστε
επανειλημμένα το
(back).
* Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε
το (browse) για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απ’ ευθείας
στην αρχή της λίστας κατηγοριών.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για

να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία
αναζήτησης και στη συνέχεια πιέστε τον
για επιβεβαίωση.

3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να
επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
Quick-BrowZer
Πιέστε το
(browse).

ων
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Αναζήτηση με παράλειψη στοιχείων
(Λειτουργία Jump)

1 Πιέστε το (browse).
2 Πιέστε το SEEK +.
3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για
να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
Η ένδειξη προχωράει με βήματα 10% του
συνολικού αριθμού στοιχείων.

4

Πιέστε το ENTER για να επανέλθετε στη
λειτουργία Quick-BrowZer.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.

5 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για

να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και
στη συνέχεια πιέστε τον.
Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Ρυθμίσεις

Ακύρωση της Επίδειξης
(DEMO)
Μπορείτε να ακυρώσετε την επίδειξη
που εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον

επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το
[DISPLAY] (Ρύθμιση Οθόνης) και στη
συνέχεια πιέστε τον.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για
να επιλέξετε το [DEMO] (Επίδειξη) και
στη συνέχεια πιέστε τον.

3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για
να επιλέξετε το [DEMO-OFF] και στη
συνέχεια πιέστε τον.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

4 Πιέστε δύο φορές το

(back).
Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λειτουργία
λήψης/ αναπαραγωγής.

Βασικοί Χειρισμοί
Ρυθμίσεων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία του μενού με
την παρακάτω διαδικασία.
Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν
ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση.

1 Πιέστε το MENU.
2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για

να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων
και στη συνέχεια πιέστε τον.
Οι κατηγορίες ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω:
• Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL) (σελίδα 11)
• Ρύθμιση Ήχου (SOUND) (σελίδα 11)
• Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY) (σελίδα 12)

3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου

για να επιλέξετε τη ρύθμιση και στη
συνέχεια πιέστε τον.

Για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη
Πιέστε το
(back).
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Γενικές Ρυθμίσεις
(GENERAL)
CLOCK-ADJ (Ρύθμιση Ρολογιού) (σελίδα 5)
CAUT ALM (Προειδοποιητικό Σήμα)
Ενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα: [ON],
[OFF]. (σελίδα 5). (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα
είναι απενεργοποιημένη.)
BEEP (Ηχητικό Σήμα)
Ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα: [ON], [OFF].
AUTO OFF (Αυτόματη Απενεργοποίηση)
Για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα
είναι κλειστή: [NO], [30 S (δευτερόλεπτα)], [30 Μ
(λεπτά)] ή [60 Μ (λεπτά)].
AUX-A (Ήχος AUX)
Ενεργοποιεί την εμφάνιση της πηγής AUX: [ON],
[OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη.)
CT (Ώρα Ρολογιού)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].
REGIONAL (Τοπικό πρόγραμμα)
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή:
[ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο κατά τη λήψη FM).
BTM (Μνήμη Καλύτερου Συντονισμού) (σελίδα 6)

Ρύθμιση Ήχου (SOUND)
EQ3 PRESET (Προεπιλογές EQ3)
Μπορείτε να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή
από 7 καμπύλες ισοσταθμιστή: [XPLOD], [VOCAL],
[EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Η ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή μπορεί να
αποθηκευτεί στη μνήμη για κάθε πηγή.
EQ3 SETTING (Ρύθμιση EQ3)
Καθορίζει την προσωπική ρύθμιση [CUSTOM] του
EQ3.
Επιλέγει τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή: [LOW],
[MID], [HIGH].
Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη από το
εργοστάσιο καμπύλη ισοσταθμιστή, πιέστε και
κρατήστε το ENTER πριν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
BALANCE
Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ρυθμίζει τη σχετική ένταση: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (Δυναμική Ηχηρότητα)
Ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα για καθαρό ήχο
όταν η ένταση είναι χαμηλή: [ON], [OFF].
SW LEVEL (Στάθμη Υπογούφερ)
Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης του υπογούφερ: [+2
dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (Στάθμη Ήχου AUX)
Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης για κάθε συνδεδεμένη
βοηθητική συσκευή: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Η ρύθμιση αυτή καθιστά περιττή την ανάγκη
ρύθμισης της στάθμης έντασης μεταξύ των πηγών.
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Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)
DEMO (Επίδειξη)
Ενεργοποιεί την επίδειξη: [ON], [OFF].

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις

DIMMER (Ρυθμιστής φωτεινότητας)
• Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο
Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: [ON],
στον ήλιο, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη
[OFF].
χρησιμοποιήσετε.
AUTO SCR (Αυτόματη Κύλιση)
• Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου
Για σταδιακή εμφάνιση των στοιχείων που δεν
μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μπορεί να προκληθεί
χωρούν στην οθόνη: [ON], [OFF].
βλάβη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας όταν
το αυτοκίνητο είναι στον ήλιο.
M.DISPLAY (Κινούμενα μοτίβα οθόνης)
• Η μηχανοκίνητη κεραία εκτείνεται αυτόματα.
Εμφανίζει κινούμενα μοτίβα στην οθόνη: [ON],
[OFF].
Συμπύκνωση υγρασίας
Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο
εσωτερικό της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο
και περιμένετε για περίπου μια ώρα μέχρι να
εξατμιστεί η υγρασία. Διαφορετικά η μονάδα δε θα
λειτουργήσει σωστά.
Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου
Προσέξτε να μην πέσουν υγρά επάνω στη μονάδα
ή στους δίσκους.

Ση
CD
•
(
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•
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•
η
-

-

-

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
•Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό
φως ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμού
αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο
που είναι σταθμευμένο στον ήλιο.
• Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους
με ένα ύφασμα καθαρισμού, από το κέντρο
προς τα έξω. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως
βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή καθαριστικά του
εμπορίου.
• Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη
ώστε να αναπαράγει δίσκους που
συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD). Οι δίσκοι Dual
Disc και μερικοί μουσικοί δίσκοι είναι
κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
και δε συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και επομένως ενδέχεται να μην
αναπαράγονται από αυτή τη μονάδα.
• Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή
η μονάδα
- Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα, ή κολλητική
ταινία ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζημιά στο δίσκο.
- Δίσκοι με μη κανονικό σχήμα (π.χ. καρδιά,
τετράγωνο, αστέρι). Αν επιχειρήσετε να
αναπαράγετε τέτοιους δίσκους μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
- Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).
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Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
CD-R / CD-RW
• Μέγιστος αριθμός: (μόνο CD-R/CD-RW)
- Φακέλων (Άλμπουμ): 150
(συμπεριλαμβανόμενου του βασικού καταλόγου).
- Αρχείων (κομματιών) και φακέλων: 300 (αν
ένα όνομα αρχείου / φακέλου περιέχει πολλούς
χαρακτήρες, ο αριθμός αυτός μπορεί να γίνει
μικρότερος από 300).
- Εμφανίσιμων χαρακτήρων για ένα όνομα
φακέλου / αρχείου: 32 (Joliet) ή 64 (Romeo).
• Όταν ο δίσκος έχει εγγραφεί σε πολλές
συνεδρίες (Multi Session), όταν η πρώτη
συνεδρία είναι CD-DA, αναγνωρίζεται ως
δίσκος CD-DA και οι άλλες συνεδρίες δεν
αναπαράγονται.
• Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή
η μονάδα
- CD-R/CD-RW με κακή ποιότητα εγγραφής.
- CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια
μη συμβατή συσκευή εγγραφής.
- CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί
σωστά.
- CD-R/CD-RW που δεν έχουν εγγραφεί
σε φορμά CD μουσικής ή φορμά MP3 που
ανταποκρίνεται στο ISO 9660 Επίπεδο 1 /
Επίπεδο 2, το Joliet/Romeo, ή πολλαπλών
συνεδριών.

Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων
MP3/WMA

Φάκελος
(άλμπουμ)
Αρχείο
MP3/WMA
(κομμάτι)

Σχετικά με το iPod
• Μπορείτε να συνδέσετε τα παρακάτω μοντέλα
iPod. Ενημερώστε το iPod σας με το πιο
πρόσφατο λογισμικό πριν τη χρήση.
Κατασκευασμένο για
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
* Ό έλεγχος επιβάτη δεν είναι διαθέσιμος για iPod
nano (1ης γενιάς)
• Το “Made for iPod” και το “Made for iPhone”
σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με το iPod ή
το iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί
από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι
υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής
ή τη συμμόρφωσή της με την ασφάλεια και τα
κανονιστικά πρότυπα. Παρακαλώ σημειώστε
ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα iPod ή
iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα
που σχετίζονται με τη μονάδα σας και δεν
καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

13

Τμήμα Συσκευής Αναπαραγωγής CD
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 95 dB
Απόκριση συχνότητας: 10-20.000 Hz
Καθαρισμός των επαφών
Διακύμανση και τρέμολο:
Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν οι Κάτω από το μετρήσιμο όριο
επαφές μεταξύ της μονάδας και του μπροστινού
Αντίστοιχα Codec:
πίνακα δεν είναι καθαρές. Για να το αποφύγετε
MP3 (.mp3) και WMA (.wma)
αυτό, αποσπάστε τον μπροστινό πίνακα (σελίδα 5)
και καθαρίστε τις επαφές με ένα κομμάτι βαμβάκι. Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής USB
Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Διαφορετικά μπορεί να Διασύνδεση: USB (πλήρους ταχύτητας)
προκληθεί ζημιά στις επαφές.
Μέγιστο ρεύμα: 1 A
Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων δεδομένων:
Φάκελοι (άλμπουμ): 128
Αρχεία (κομμάτια) ανά φάκελο: 512
Αντίστοιχα Codec:
MP3 (.mp3) και WMA (.wma)

Συντήρηση

Σημειώσεις
• Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε τον κινητήρα
πριν από τον καθαρισμό των επαφών και
αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.
• Μην αγγίζετε τις επαφές με τα δάχτυλά σας
ή με μεταλλικά αντικείμενα.

Τμήμα ενισχυτή ισχύος
Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W x 4 (στα 4 Ω)
Γενικά
Έξοδοι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τμήμα Δέκτη
FM
Περιοχή συντονισμού: 87.5-108.0 MHz
Τερματικό κεραίας:
Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα: 25 kHz
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία: 8 dBf
Επιλεκτικότητα: 75 dB (400 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dB (stereo)
Διαχωρισμός: 50 dB στο 1 kHz
Απόκριση συχνότητας: 20-15.000 Hz
MW/LW
Περιοχή συντονισμού:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Τερματικό κεραίας:
Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα:
9,124.5 kHz ή 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 45 μV

Είσοδοι

Ακροδέκτης εξόδων ήχου (Rear, Sub)
Ακροδέκτης ελέγχου ρελέ ηλεκτροκίνητης
κεραίας/ ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή
ισχύος (REM OUT)

Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου
Ακροδέκτης εισόδου κεραίας
Ακροδέκτης εισόδου AUX (μίνι ακροδέκτης
στέρεο)
Θύρα USB
Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Ρεύματος
12 V DC, από μπαταρία αυτοκινήτου
(αρνητική γείωση)
Διαστάσεις
Περίπου 178 x 50 x 177 mm (π/υ/β)
Διαστάσεις τοποθέτησης
Περίπου 182 x 53 x 160 mm (π/υ/β)
Βάρος
Περίπου 1.2 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Εξαρτήματα εγκατάστασης και συνδέσεων
(1 σετ)
Ο πωλητής σας μπορεί να μην διαθέτει κάποια από
τα πιο πάνω αξεσουάρ. Παρακαλούμε ζητήστε
λεπτομερείς πληροφορίες από τον πωλητή σας.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
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Εμπορικά σήματα

Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα
έχουν σβηστεί.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση του
κλειδιού της μίζας.
➔ Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά
με τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας του
αυτοκινήτου.

Το Quick-BrowZer είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία
προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της
πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση
λήψης, αρχίζει η λειτουργία επίδειξης.
ή διανομή τέτοιας τεχνολογίας έξω από αυτό
➔ Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια
το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την άδεια της
για πέντε λεπτά με ρυθμισμένο το [DEMO-ON],
Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της
αρχίζει η επίδειξη.
Microsoft.
- Επιλέξτε το [DEMO-OFF] (σελίδα 12).
Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod
touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
Οι ενδείξεις εξαφανίζονται / δεν εμφανίζονται
κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
στο παράθυρο ενδείξεων.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
➔ Ο ρυθμιστής φωτεινότητας έχει ρυθμιστεί
και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται
στη θέση [DIM-ON] (σελίδα 12).
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
➔ Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αν πιέσετε
και κρατήσετε το OFF.
Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η
- Πιέστε το OFF στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστούν
χρήση αυτού του εμπορικού σήματος απαιτεί την
οι ενδείξεις.
Άδεια της Google.
➔ Οι επαφές δεν είναι καθαρές (σελίδα 14).

Επίλυση Προβλημάτων
Η παρακάτω λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει
να διορθώσετε τα προβλήματα που ενδέχεται
να συναντήσετε με τη μονάδα σας. Πριν
συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα, ελέγξτε τις
συνδέσεις και τις διαδικασίες χειρισμού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της
ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από το
ταμπλό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/
συνδέσεων που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.
Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα,
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που
αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Γενικά
Δεν ακούγεται ήχος.
➔ Η θέση του [FADER] δεν είναι ρυθμισμένη
για ένα σύστημα 2 ηχείων.
Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα (μπιπ).
➔ Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής
ισχύος και δεν χρησιμοποιείται ο
ενσωματωμένος ενισχυτής.

Τα πλήκτρα χειρισμού δεν λειτουργούν.
Ο δίσκος δεν αποβάλλεται.
➔ Πιέστε το DSPL και το
(back)/ MODE
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της μονάδας.
Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη διαγράφονται. Για την ασφάλειά σας, μην
πραγματοποιείτε τη διαδικασία επαναφοράς
των αρχικών ρυθμίσεων ενώ οδηγείτε.

Ραδιοφωνική λήψη
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη σταθμών.
Υπάρχει θόρυβος στο ηχητικό σήμα.
➔ Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας
του αυτοκινήτου.
- Αν η αυτόματη κεραία δεν εκτείνεται, ελέγξτε
τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της
ηλεκτροκίνητης κεραίας.
Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.
➔ Το σήμα εκπομπής είναι πολύ ασθενές.

Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.
➔ Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχουν
συνδεθεί σωστά.
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RDS

Αναπαραγωγή USB

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης αρχίζει η
αναζήτηση (SEEK).
➔ Ο σταθμός δεν είναι ΤΡ, ή έχει ασθενές σήμα.
- Απενεργοποιήστε το ΤΑ (σελίδα 7).

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή μέσω ενός διανομέα (hub) USB.
➔ Αυτή η μονάδα δεν αναγνωρίζει συσκευές USB
μέσω ενός διανομέα USB.

Δεν ακούγονται ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας.
➔ Ενεργοποιήστε το ΤΑ (σελίδα 7).
➔ Ο σταθμός δεν εκπέμπει ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας, μολονότι είναι ΤΡ.
- Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.

Η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο
για να αρχίσει την αναπαραγωγή.
➔ Η συσκευή USB περιέχει αρχεία
σε μια περίπλοκη δομή καταλόγου.

Το όνομα υπηρεσίας προγράμματος (σταθμού)
αναβοσβήνει.
➔ Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική συχνότητα
για τον τρέχοντα σταθμό.
- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το
όνομα του
σταθμού. Θα εμφανιστεί η ένδειξη [ΡΙ SEEK]
και η μονάδα θα αρχίσει να αναζητά μια άλλη
συχνότητα με τα ίδια δεδομένα ΡΙ (Αναγνώριση
Προγράμματος).

Αναπαραγωγή CD
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
➔ Ο δίσκος είναι ελαττωματικός,
ή δεν είναι καθαρός.
➔ Ο δίσκος CD-R / CD-RW δεν προορίζεται
για ηχητική χρήση (σελίδα 13).
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή
αρχείων MP3/WMA.
➔ Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το φορμά και
την έκδοση MP3/WMA. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τους δίσκους που μπορείτε να
αναπαράγετε και τα φορμά, επισκεφτείτε το
δικτυακό τόπο υποστήριξης.

Ενδείξεις σφαλμάτων / Μηνύματα
ERROR (Σφάλμα)
➔ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή έχει τοποθετηθεί
ανάποδα.
- Καθαρίστε τον δίσκο, ή τοποθετήστε τον
σωστά.
➔ Έχει τοποθετηθεί ένας κενός δίσκος.
➔ Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί
λόγω κάποιου προβλήματος.
- Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο.
➔ Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται αυτόματα.
- Συνδέστε τη ξανά.
➔ Πιέστε το ▲ για να αφαιρέσετε το δίσκο.

❙

Το PTY εμφανίζει την ένδειξη [- - - - - - - - ].
➔ Ο τρέχον σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
➔ Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
➔ Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο
του προγράμματός του.

Ο ήχος διακόπτεται.
➔ Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διακοπές
σε υψηλή ταχύτητα μπιτ μεγαλύτερη από 320
kbps.

HUB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται διανομέας)
➔ Δεν υποστηρίζονται διανομείς (hub) USB
από αυτή τη μονάδα.
IPD STOP
➔ Όταν δεν έχει ρυθμιστεί η επανειλημμένη
αναπαραγωγή, έχει τελειώσει η αναπαραγωγή
του τελευταίου κομματιού του άλμπουμ.
Η εφαρμογή μουσικής στο iPod/ iPhone έχει
τερματιστεί.
- Πιέστε το PAUSE για να αρχίσετε ξανά την
αναπαραγωγή.

NO AF (δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες)
Η αναπαραγωγή των αρχείων MP3 / WMA αργεί
➔ Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα
περισσότερο από την αναπαραγωγή των άλλων
για τον τρέχοντα σταθμό.
κομματιών.
- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το
➔ Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων αργεί
όνομα της Υπηρεσίας Προγράμματος. Η
περισσότερο να ξεκινήσει.
μονάδα αρχίζει να αναζητά μια άλλη συχνότητα
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί με περίπλοκη δομή
με τα ίδια δεδομένα ΡΙ (Αναγνώρισης Σταθμού)
καταλόγου.
(Εμφανίζεται η ένδειξη [ΡΙ SEEK]).
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε πολλαπλές
συνεδρίες (Multi Session).
- δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν
δεδομένα.
Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.
➔ Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι
καθαρός.
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NO MUSIC (Δεν υπάρχει μουσική)
➔ Ο δίσκος ή η συσκευή USB δεν περιέχει αρχεία
μουσικής.
- Τοποθετήστε ένα CD μουσικής σε αυτή τη
μονάδα.
- Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει
αρχεία μουσικής.

NO ΤΡ (δεν υπάρχουν προγράμματα τροχαίας
κυκλοφορίας)
➔ Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά διαθέσιμους
σταθμούς ΤΡ.
OVERLOAD (Υπερφόρτωση)
➔ Η συσκευή USB έχει υπερφορτωθεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και στη
συνέχεια αλλάξτε την πηγή πιέζοντας το SRC.
- Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB δε
λειτουργεί κανονικά, ή έχει συνδεθεί μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή.
PUSH EJT (Πιέστε το Αποβολή)
➔ Ο δίσκος δεν μπορεί να αποβληθεί.
- Πιέστε το ▲ (αποβολή).

❙

B

NO DEV (δεν υπάρχει συσκευή)
➔ Έχει επιλεγεί το [USB] χωρίς να έχει συνδεθεί
μια συσκευή USB. Η συσκευή USB ή το
καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή USB ή το
καλώδιο USB.

READ (Ανάγνωση)
➔ Η μονάδα διαβάζει όλες τις πληροφορίες
κομματιών και άλμπουμ στο δίσκο.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση
και να αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή.
Ανάλογα με τη δομή του δίσκου, μπορεί να
χρειαστεί πάνω από ένα λεπτό.
USB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται USB)
➔ Η συνδεδεμένη συσκευή USB
δεν υποστηρίζεται.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα
της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το
δικτυακό τόπο υποστήριξης.
[
]ή[
]
➔ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης κίνησης
μπροστά ή πίσω, φτάσατε στην αρχή ή το τέλος
του δίσκου και δεν μπορείτε να προχωρήσετε
περισσότερο.
[
]
➔ Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφανιστεί
σε αυτή τη μονάδα.
Εάν αυτές οι λύσεις δεν σας βοηθήσουν να
βελτιώσετε την κατάσταση, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Εάν προσκομίσετε τη μονάδα για επισκευή
λόγω προβλημάτων στην αναπαραγωγή CD,
προσκομίστε και τον δίσκο που ήταν σε χρήση τη
στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
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Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη
�ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ
ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς, στ�υς
καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης
πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα
�υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για
να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής
αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων
Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς
εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ
Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται
ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ�
τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ�
αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί,
διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια/διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα
απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά
την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη
µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής
εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική
ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η
σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα
πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη
εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται
τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω
πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η
κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ� τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.

o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες
συµπεριλαµ�άν�νται:
‚ η ανα�άθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές ή τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται
στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές
πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε �ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε
σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα,
ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία,
ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί� παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν
τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ
ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ παρέ�εται ή συν�δεύει τ� πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή
της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν
ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη διάρκεια ισ�ύ�ς της
παρ�ύσας εγγύησης.
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε
απώλεια ή �ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε τα πρ�ϊ�ντα, τ� σέρ�ις, την παρ�ύσα εγγύηση, συµπεριλαµ�αν�µένων
–των �ικ�ν�µικών και άυλων απωλειών– τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς –της
απώλειας κερδών, εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων, απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε
συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων– της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
αυτή η απώλεια ή �ηµία α��ρά σε:
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ� �ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία
πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της εργασίας.
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ,
συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN έ�ει
ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί
ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν την ε�αίρεση ή τ�ν περι�ρισµ� �ηµιών π�υ ��είλ�νται σε αµέλεια,
σε �αριά αµέλεια, σε εκ πρ�θέσεως παράπτωµα, σε δ�λ� και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση, δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ �αθµ�ύ, θα
ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.
Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε
τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την
ισ�ύ�υσα εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν θίγει
τα ν�µιµα δικαιώµατα π�υ ενδε��µένως να έ�ετε, �ύτε εκείνα π�υ δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να
περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η
διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
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151 25 Μαρ�ύσι
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