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FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a tápegység működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.

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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Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDL-SE10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek. Az idézőjelben szereplő kifejezések azonos formában jelennek meg a
kijelzőn.
Tápfeszültség
DC IN 5,2 V, egyenáramú aljzat,
hálózati tápegység 100–240 V, 50/60 Hz
Méretek
kb. 85 × 31 mm (szé × ma)
Tömeg
kb. 230 g a hálózati vezetékkel együtt

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Szerzői jogok
A „Rolly” név és a „

” szimbólum a Sony Corporation védett márkaneve.

A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Hálózati tápegység
 hálózati tápegység,
 hálózati vezeték.
 Kezelési útmutató (ez az útmutató)
 Garanciajegy
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A Rolly feltöltése

Alsó oldal

Hálózati tápegység (tartozék)
Hálózati vezeték (tartozék)

A hálózati aljzathoz
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Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a bölcső DC IN 5,2 V aljzatához.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati tápegységhez.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.
Helyezze a Rolly-t a bölcsőre.
Az alább látható módon helyezze a Rolly-t a bölcsőre, és illessze a Rolly töltő
csatlakozóját a bölcsőn lévő csatlakozóhoz.

Lejátszás gomb jelzője

A Rolly lejátszás gombjának jelzője narancssárgán világít, és a Rolly akkumulátorának
feltöltése megkezdődik.
Amikor a feltöltés befejeződik, a lejátszás gomb jelzője kialszik. A feltöltés kb. 3 órát
vesz igénybe.*
* Teljesen lemerült akkumulátor becsült feltöltési ideje 25°C-on. A feltöltési idő az
akkumulátor állapotától és a felöltési környezettől függően változhat.

Megjegyzések



Amíg a Rolly a bölcsőben van, a lejátszás lehetséges, de a Rolly mozogni nem képes. Lejátszás
közben az akkumulátor feltöltése szünetel.
Győződjön meg arról, hogy a Rolly-t megfelelő tájolással helyezi-e a bölcsőre. Ha fordítva, vagy
túlzott erővel helytelenül helyezi a bölcsőre, a Rolly megsérülhet.
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Hibaelhárítás


A Rolly-t nem lehet megfelelően a bölcsőre helyezni.
 A Rolly-t helytelen tájolással próbálta meg a bölcsőre helyezni. A Rolly-t „A Rolly feltöltése” című

fejezet 4. lépése szerint kell a bölcsőre helyezni.


A Rolly-t nem lehet feltölteni.



A feltöltés megkezdése után röviddel a Rolly lejátszás jelzője kialszik.

 Nincs akkumulátor a Rolly-ban. Miután behelyezi az akkumulátort, kezdje meg a feltöltést.
 Az akkumulátor megfelelően fel van töltve. Ha a Rolly lejátszás gombjának jelzője kialszik, a feltöltés

befejeződött.

Óvintézkedések

Elhelyezés
Ne használja vagy tárolja a készüléket az alábbi körülmények között:
 Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy magas. Ne hagyja közvetlen napfényben,
fűtőtestek közelében, vagy napon parkoló járműben. A készülék meghibásodhat, vagy
alakváltozást szenvedhet.
 Bárhol, ahol a levegő poros, párás vagy zsíros füstöt, gőzt tartalmaz.
 Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus rázkódásnak kitéve. A készülék
meghibásodhat.
 Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van. Ha homok vagy por kerül a készülékbe,
meghibásodhat. Néha ez a hiba nem javítható.
 Ingatag helyre. A készülék leeshet, és sérülést okozhat, vagy meghibásodhat.
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Megjegyzések a mellékelt hálózati tápegységhez
Csak a készülékhez mellékelt hálózati tápegységet használja. Ha eltérő típusú hálózati
tápegységet használ, a készülék meghibásodhat.
 A tápegységet a hálózati aljzat közelében javasolt használni. Ha hálózati üzem közben
üzemzavar fordul elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatból.
 Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk térben, például a fal és a bútor között.
 A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket fröccsenő
víznek vagy párának kitett környezetben. Ne tegyen vizet tartalmazó edényt, pl.
virágvázát a készülék tetejére.


Megjegyzések az akkumulátor feltöltéséhez
A készülékkel kizárólag a Rolly zenelejátszót szabad feltölteni.
Feltöltés közben soha ne takarja el a bölcsőt, a hálózati tápegységet vagy a Rolly-t
takaróval vagy hasonló anyaggal.
 Feltöltés közben a bölcső, a hálózati tápegység és a Rolly felmelegedhet. Ez nem
hibajelenség.
 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a hálózati tápegységet húzza ki a hálózati
aljzatból, és vegye ki a Rolly-t a bölcsőből. Kihúzásnál soha ne a hálózati vezetéket húzza,
hanem a dugaszt!



Szakszerű kezelés
Óvja a készüléket az erős ütésektől, és ne ejtse le.
Tartsa távol a készüléket tv-készüléktől vagy vevőegységtől (rádiótól), mert a zavart
okozhat a műsorok vételében.
 Használat után a hálózati tápegységet húzza ki a hálózati aljzatból. Kihúzásnál soha ne a
hálózati vezetéket húzza, hanem a dugaszt!
 Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémeszköz ne érintkezhessen a készülék fémes
egységeivel, mivel rövidzárlat keletkezhet és a készülék károsodhat.
 Ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet áramátalakítóhoz (melyet az elektromos
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készülékek tengeren túli használatához terveztek). A készülék túlzottan felmelegedhet, és
károsodhat.
 Ne szerelje szét a bölcsőt vagy a hálózati tápegységet. Ügyeljen arra, hogy semmilyen
folyadék vagy idegen tárgy ne kerülhessen a készülék belsejébe.
 Villámlás idején ne érintse meg a hálózati tápegység dugaszát.
 Ne érintse meg a hálózati tápegységet nedves kézzel.

Tisztítás
Tisztítsa meg a készülék burkolatát száraz, vagy kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például
benzin vagy alkohol, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét. Ügyeljen arra, hogy
a folyadék ne kerülhessen a készülék belsejébe.

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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