DC IN 4,5 V

^* (αναπαραγωγή/παύση)•
ENTER

προς µια πρίζα AC
=/+•

ºÔÚËÙﬁ CD Player

(οµάδα) –/+

Μετασχηµατιστής AC

GROUP

Οδηγίες Χρήσης

Ρ MODE/

OPEN

SOUND/AVLS

Ακροδέκτης REMOTE 2
(ακουστικών)

αναπαραγωγής. Είναι επίσης πιθαν# η αναπαραγωγή να
µην είναι δυνατή.
• Μην αποθηκεύετε αρχεία άλλου τύπου σε έναν δίσκο
που περιέχει αρχεία MP3 και µην δηµιουργείτε
περιττούς φακέλους.
• Φροντίστε να προσθέσετε την επέκταση “mp3” στο
#νοµα των αρχείων.
Ωστ#σο, εάν προσθέσετε την επέκταση “mp3” σε ένα
αρχείο το οποίο δεν είναι αρχείο MP3, η συσκευή
αναπαραγωγής δεν θα µπορέσει να αναγνωρίσει σωστά
το αρχείο.
• Για να συµπιέσετε µια πηγή σε ένα αρχείο MP3,
συστήνουµε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους συµπίεσης
σε “44.1 kHz”, “128 kbps” και “Constant Bit Rate”
(Σταθερή ταχύτητα µπιτ).
• Για να πραγµατοποιήσετε εγγραφή µέχρι τη µέγιστη
χωρητικ#τητα του δίσκου, ρυθµίστε το λογισµικ#
εγγραφής σε “halting of writing” (διακοπή εγγραφής).

VOL +*/–

Το “WALKMAN” το
της Sony Corporation.

και το

είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα

Ακουστικά

p (διακοπή)•STOP

HOLD (πίσω µέρος)

Πηγές Τροφοδοσίας Ρεύµατος

Αριθµ#ς κοµµατιού

∆ιάρκεια αναπαραγωγής

Για να χρησιµοποιήσετε τις µπαταρίες (δεν
παρέχονται)

Σελιδοδείκτης

Λειτουργία
αναπαραγωγής

Λειτουργία ήχου

Εναποµένουσα
ενέργεια µπαταριών

Ένδειξη οµάδας

Ένδειξη MP3

Οθ νη

D-NE240
D-NE241

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή στην
βροχή ή σε υγρασία.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, #πως σε µια βιβλιοθήκη ή σε ένα
εντοιχισµένο ντουλάπι.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε τις οπές εξαερισµού της συσκευής µε
εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
Επίσης, µην τοποθετείτε αναµµένα κεριά πάνω
στη συσκευή.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε αντικείµενα
γεµάτα µε υγρά, #πως ανθοδοχεία, επάνω στη
συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων µε αυτ# το προϊ#ν
αυξάνει τον κίνδυνο για τα µάτια.
Σε µερικές χώρες ενδέχεται να υπάρχουν
καν#νες σχετικά µε την διάθεση των µπαταριών
που χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία αυτού
του προϊ#ντος. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τις
τοπικές αρχές.
Η ισχύς της σήµανσης CE περιορίζεται µ#νο σε
εκείνες τις χώρες #που επιβάλλεται απ# τον ν#µο,
κυρίως τις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκ#ς
Οικονοµικ#ς Χώρος).

http://www.sony.net/

Απ ρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες µε συστήµατα χωριστής συλλογής
απορριµµάτων)
Το σύµβολο αυτ# επάνω στο προϊ#ν ή
στη συσκευασία του δείχνει #τι αυτ#
το προϊ#ν δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται #πως τα οικιακά
απορρίµµατα. Αντίθετα, θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για ανακύκλωση των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας την σωστή απ#ρριψη αυτού του
προϊ#ντος, βοηθάτε στην πρ#ληψη πιθανών
αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν να
προκληθούν απ# την µη ενδεδειγµένη διάθεση
αυτού του προϊ#ντος. Η ανακύκλωση των υλικών
βοηθάει στην διαφύλαξη των φυσικών π#ρων. Για
περισσ#τερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊ#ντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις τοπικές δηµοτικές αρχές,
την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απ# το οποίο
αγοράσατε το προϊ#ν.
Αξεσουάρ στα οποία εφαρµ#ζεται: Ακουστικά,
τηλεχειριστήριο
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊ#ντος είναι η
Sony corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τ#κυο,
108-0075 Ιαπωνία.
Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρ#σωπος για το EMC
και την ασφάλεια των προϊ#ντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγκάρδη, Γερµανία.
Για οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης,
παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή
εγγύησης.

Τηλεχειριστήριο**
Ακροδέκτης ακουστικών (πίσω
µέρος)

Συνδέστε σταθερά τα ακουστικά
σας στο τηλεχειριστήριο.
(οµάδα) –/+

^* (αναπαραγωγή/παύση)

p (στοπ)

VOL +*/–
Σηµείωση
Χρησιµοποιείστε µ#νο το παρεχ#µενο
τηλεχειριστήριο. ∆εν µπορείτε να
χειριστείτε τη συσκευή µε κανένα άλλο
τηλεχειριστήριο.
* Το πλήκτρο φέρει µια ανάγλυφη κουκκίδα.
** Μ#νο µοντέλα D-NE241, E18 και JE.
Τα “Ε18” και “JE” είναι ο κωδικ#ς περιοχής. Για να
βρείτε τον κωδικ# περιοχής του µοντέλου που
αγοράσατε, ελέγξτε το πάνω αριστερ# µέρος του bar
code που υπάρχει στη συσκευασία.

∆ίσκοι που µπορεί να
αναπαράγει αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής CD
• ∆ίσκοι CD ήχου (δίσκοι CD µε µορφ#τυπο
CD-DA)
• ∆ίσκοι CD MP3 (δίσκοι CD-R/CD-RW στους
οποίους έχουν εγγραφεί δεδοµένα ήχου
συµπιεσµένα στο µορφ#τυπο MP3)*

∆ίσκοι CD MP3
Χρησιµοποιήσιµος αριθµ#ς οµάδων και αρχείων
• Μέγιστος αριθµ#ς οµάδων: 256
• Μέγιστος αριθµ#ς αρχείων: 512
Σειρά αναπαραγωγής
Η σειρά αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για
την εγγραφή αρχείων MP3 στον δίσκο. Στο
παρακάτω παράδειγµα, τα αρχεία αναπαράγονται
µε την σειρά 1 ως 7.
MP3

MPEG-1 Layer 3

32-320 kbps

32/44.1/48 kHz

MPEG-2 Layer 3

8-160 kbps

16/22.05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer 3

8-160 kbps

8/11.025/12 kHz

(µέγεθος ΑΑ) ταιριάζοντας το ‘ µε το
διάγραµµα που υπάρχει στο εσωτερικ# του CD
Player και κλείστε το κάλυµµα ώστε να κάνει
κλικ. Εισάγετε πρώτα το άκρο µε το ’ (και για
τις δύο µπαταρίες).

∆ιάρκεια των µπαταριών* (ώρες κατά
προσέγγιση)

8ταν χρησιµοποιείτε δύο αλκαλικές µπαταρίες
Sony LR6 (SG) (παράγονται στην Ιαπωνία)
G-PROTECTION

G-On

G-Off

CD ήχου

16

11

CD MP3 (Εγγεγραµµένο στα
128 kbps)

23

23

* Τιµή µετρηµένη µε τα πρ#τυπα της JEITA (Ένωση
Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής
Τεχνολογίας Ιαπωνίας).

• Τα τµήµατα της ένδειξης
δείχνουν την
εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας κατά
προσέγγιση. Ένα τµήµα δεν αντιπροσωπεύει
πάντα ένα τέταρτο της χωρητικ#τητας της
µπαταρίας.

+ή

* Μ#νο MP3 CD

• Αυτ# το CD Player µπορεί να παίξει δίσκους
CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί στο
µορφ#τυπο Compact Disc Digital Audio (CD
Ήχου), αλλά οι δυνατ#τητες αναπαραγωγής
ποικίλουν, ανάλογα µε την ποι#τητα του
δίσκου και την κατάσταση της συσκευής
εγγραφής.
• Το προϊ#ν αυτ# είναι σχεδιασµένο να
αναπαράγει δίσκους που συµµορφώνονται µε
το πρ#τυπο Compact Disc (CD).
Πρ#σφατα, διάφορες εταιρίες δίσκων έχουν
κυκλοφορήσει δίσκους που είναι
κωδικοποιηµένοι µε τεχνολογίες προστασίας
των πνευµατικών δικαιωµάτων. Παρακαλούµε
να έχετε υπ’ #ψη σας #τι µεταξύ αυτών των
δίσκων υπάρχουν µερικοί που δεν
συµµορφώνονται µε το πρ#τυπο CD και
ενδέχεται να µην µπορούν να αναπαραχθούν
απ# αυτή τη συσκευή.
• Ανάλογα µε τον δίσκο CD, αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέχεται να εµφανίζει έναν
συνολικ# αριθµ# αρχείων που περιλαµβάνει
τ#σο τα αρχεία που µπορούν να
αναπαραχθούν, #σο και τα αρχεία που δεν
µπορούν να αναπαραχθούν. Ωστ#σο, επειδή η
συσκευή παραλείπει τα αρχεία που δεν
µπορούν να αναπαραχθούν αυτ#µατα,
αναπαράγονται µ#νο τα αρχεία που µπορούν
να αναπαραχθούν.
Σηµείωση για τους δίσκους DualDisc
Ένας δίσκος DualDisc είναι ένας δίσκος µε δύο
πλευρές, ο οποίος συνδυάζει υλικ# εγγεγραµµένο
σε µορφή DVD στη µια πλευρά µε υλικ# ψηφιακού
ήχου στην άλλη πλευρά. Ωστ#σο, επειδή η πλευρά
του ηχητικού υλικού δεν συµµορφώνεται µε το
πρ#τυπο Compact Disc (CD), δεν είναι εγγυηµένη
η αναπαραγωγή τους απ# αυτ# το προϊ#ν.

Λειτουργία ψηφιακού MEGA BASS
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε
επανειληµµένα το SOUND/AVLS για να επιλέξετε
το “SND 1” ή το “SND 2”.
Εάν ο ήχος παρουσιάζει παραµ#ρφωση,
χαµηλώστε την ένταση.

Λειτουργία AVLS*
* Αυτ µατο Σύστηµα Περιορισµού της Έντασης

Πιέστε και κρατήστε το SOUND/AVLS.
Εάν αναβοσβήσει τρεις φορές το “AVLS”, η
λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη.
Εάν αναβοσβήσει µια φορά το “AVLS”, η
λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη.

Λειτουργία AMS* / Αναζήτησης

Οµάδα
Αρχείο

Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC #πως φαίνεται
στις εικ#νες.

Για να βρείτε την αρχή του
προηγούµενου/τρέχοντος/επ#µενου κοµµατιού ή
των επ#µενων κοµµατιών: Πιέστε επανειληµµένα
το =/+. Για να µετακινηθείτε γρήγορα
πίσω/µπροστά: Πιέστε και κρατήστε το =/+.

Αναπαραγωγή εν ς CD

Λειτουργία Αναπαραγωγής

1 Μετατοπίστε το OPEN για να ανοίξετε το
κάλυµµα, προσαρµ#στε το CD στον άξονα και
στη συνέχεια κλείστε το κάλυµµα.

Οι ταχύτητες µπιτ και συχν#τητες δειγµατοληψίας
που µπορεί να αναπαράγει αυτ# το CD Player είναι
οι παρακάτω. Μπορούν επίσης να αναπαραχθούν
αρχεία Μεταβλητής Ταχύτητας Μπιτ (VBR).
Ταχύτητες µπιτ

2 Τοποθετήστε δύο αλκαλικές µπαταρίες LR6

–. (Στο τηλεχειριστήριο: Πιέστε το
–.)

Για να χρησιµοποιήσετε τον µετασχηµατιστή
AC

* Μπορούν να αναπαραχθούν µ#νο δίσκοι ISO 9660
Επιπέδου 1/2 και δίσκοι µε µορφ#τυπο επέκτασης
Joliet.

Συχν τητες
δειγµατοληψίας

κάλυµµα της συσκευής και ανοίξτε το κάλυµµα
του διαµερίσµατος των µπαταριών στο
εσωτερικ# της συσκευής.

(jταν το CD Player χρησιµοποιείται πάνω σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.)
Ο χρ#νος αναπαραγωγής ποικίλει, ανάλογα µε τον
τρ#πο που χρησιµοποιείται το CD Player.

=/+

HOLD

1 Μετατοπίστε το OPEN για να ανοίξετε το

το

2 Πιέστε το ^.
(Μέγιστος αριθµ#ς βάθους καταλ#γων: 8)
Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε την ποι#τητα των δίσκων και/ή την
κατάσταση της συσκευής εγγραφής, µπορεί να
απαιτηθεί κάποιος χρ#νος για την αρχή της

Για αναπαραγωγή απ# το πρώτο κοµµάτι, πιέστε
και κρατήστε το ^ µέχρι να αρχίσει η
αναπαραγωγή #ταν το CD Player είναι
σταµατηµένο.
Για να µετακινηθείτε στις επ#µενες/
προηγούµενες οµάδες*, πιέστε πρώτα το
GROUP και στη συνέχεια πιέστε το
+ ή το

* Αυτ µατος Αισθητήρας Μουσικής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε
επανειληµµένα το P MODE/
:
Καµία ένδειξη (κανονική αναπαραγωγή) t “
(αναπαραγωγή οµάδας)”1) t “1” (αναπαραγωγή
εν#ς κοµµατιού) t “SHUF” (τυχαία
αναπαραγωγή) t “
SHUF (τυχαία
αναπαραγωγή οµάδων)”2) t “
(αναπαραγωγή
µε σελιδοδείκτες)”

συνεχίζεται ,

1)

jλα τα αρχεία της επιλεγµένης οµάδας αναπαράγονται
µια φορά. Μ#νο για MP3 CD.
2) jλα τα αρχεία της επιλεγµένης οµάδας αναπαράγονται
µια φορά µε τυχαία σειρά. Μ#νο για MP3 CD.

Λειτουργία G-PROTECTION
Η λειτουργία αυτή παρέχει προστασία ενάντια στα
πηδήµατα του ήχου κατά τη διάρκεια πολλών
ενεργητικών χρήσεων.*
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι “G-On”. Για να
επιλέξετε το “G-Off”, πιέστε το ^ ενώ κρατάτε
πιεσµένο το + #ταν δεν εκτελείται
αναπαραγωγή. Για να απολαύσετε ήχο CD υψηλής
ποι#τητας, επιλέξτε το “G-Off”.
* Μπορεί να σηµειώνονται πηδήµατα στον ήχο: εάν το CD
Player δέχεται συνεχείς κραδασµούς εντον#τερους απ#
το αναµεν#µενο / εάν αναπαράγεται ένας βρώµικος ή
γρατσουνισµένος δίσκος / #ταν χρησιµοποιείτε κακής
ποι#τητας δίσκους CD-R/CD-RW, ή #ταν υπάρχει κάποιο
πρ#βληµα µε τη συσκευή εγγραφής ή την εφαρµογή
λογισµικού.

Αναπαραγωγή µε σελιδοδείκτες
Εάν προσθέσετε σελιδοδείκτες στα αγαπηµένα
σας κοµµάτια, µπορείτε να ακούτε αυτά µ#νο τα
κοµµάτια, αρχίζοντας απ# το κοµµάτι µε τον
µικρ#τερο αριθµ# κοµµατιού.

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του
κοµµατιού στο οποίο θέλετε να προσθέσετε
έναν Σελιδοδείκτη, πιέστε και κρατήστε το ^
µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθ#νη η
ένδειξη “
(Σελιδοδείκτης)”.

2 Επαναλάβατε το βήµα 1 για να προσθέσετε
Σελιδοδείκτες στα κοµµάτια που θέλετε.

3 Πιέστε επανειληµµένα το P MODE/
αρχίσει να αναβοσβήνει το “

µέχρι να

”.

4 Πιέστε το ^.
Για να αφαιρέσετε τους Σελιδοδείκτες
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής εν#ς κοµµατιού
που διαθέτει Σελιδοδείκτη, πιέστε και κρατήστε
το ^ µέχρι το “ ” να σταµατήσει να
εµφανίζεται στην οθ#νη.
Εάν αλλάξετε CD και αρχίσετε την αναπαραγωγή,
#λοι οι σελιδοδείκτες που είχαν προστεθεί στα
κοµµάτια του προηγούµενου CD θα διαγραφούν.

Προφυλάξεις
Σχετικά µε την ασφάλεια
• Εάν κάποιο στερε# σώµα ή κάποιο υγρ#
εισχωρήσει µέσα στην συσκευή, αποσυνδέστε
την απ# την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχ# της
σε εξειδικευµένο προσωπικ# πριν την θέσετε
ξανά σε λειτουργία.
• Μην τοποθετείτε ξένα αντικείµενα µέσα στον
ακροδέκτη CD IN 4.5 V (είσοδος εξωτερικής
τροφοδοσίας ρεύµατος).

Σχετικά µε τις πηγές τροφοδοσίας
ρεύµατος
• Εάν δεν πρ#κειται να χρησιµοποιήσετε το CD
Player για µεγάλο χρονικ# διάστηµα,
αποσυνδέστε #λες τις πηγές τροφοδοσίας
ρεύµατος.

Σχετικά µε τον µετασχηµατιστή AC
• Χρησιµοποιείστε µ#νο τον
Πολικ#τητα του
παρεχ#µενο µετασχηµατιστή
βύσµατος
AC. Εάν το CD Player δεν
συνοδεύεται απ#
µετασχηµατιστή,
χρησιµοποιείστε τον
µετασχηµατιστή εναλλασσ#µενου ρεύµατος ACE45HG.* Μην χρησιµοποιήσετε άλλον
µετασχηµατιστή AC. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη.
* ∆εν είναι διαθέσιµος στην Αυστραλία και µερικές
άλλες περιοχές. Για λεπτοµερείς πληροφορίες,
απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας.

• Μην αγγίζετε τον µετασχηµατιστή AC µε
βρεγµένα χέρια.
• Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC σε µια πρίζα η
οποία παρέχει εύκολη πρ#σβαση. Εάν
παρατηρήσετε κάποια ανωµαλία στον
µετασχηµατιστή AC, αποσυνδέστε τον αµέσως
απ# την πρίζα.

Σχετικά µε τις ξηρές µπαταρίες
• Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά.
• Μην µεταφέρετε τις µπαταρίες µαζί µε
νοµίσµατα ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα.
Μπορεί να παραχθεί θερµ#τητα εάν ο θετικ#ς
και ο αρνητικ#ς π#λος της µπαταρίας
βραχυκυκλωθούν κατά λάθος απ# κάποιο
µεταλλικ# αντικείµενο.
• Μην αναµιγνύετε καινούργιες µπαταρίες µε
παλιές.
• Μην χρησιµοποιείτε µαζί µπαταρίες
διαφορετικών τύπων.
• jταν οι µπαταρίες δεν πρ#κειται να
χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικ# διάστηµα,
αφαιρέστε τις.
• Εάν παρατηρηθεί διαρροή υγρών µπαταρίας,
σκουπίστε καλά το διαµέρισµα των µπαταριών
και τοποθετήστε καινούργιες µπαταρίες. Σε
περίπτωση που έρθετε σε επαφή µε υγρά
µπαταρίας, πλυθείτε καλά.

Σχετικά µε το CD Player
• ∆ιατηρήστε τον φακ# του CD Player καθαρ# και
µην τον αγγίζετε. Εάν το κάνετε αυτ#, ο φακ#ς
µπορεί να πάθει ζηµιά και η συσκευή να µην
λειτουργεί κανονικά.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στην
συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στην
συσκευή ή στον δίσκο CD.
• Μην αφήνετε την συσκευή σε µέρος κοντά σε
πηγές θερµ#τητας, ή σε µέρος εκτεθειµένο σε
άµεσο ηλιακ# φως, υπερβολική σκ#νη ή άµµο,
υγρασία, βροχή, µηχανικούς κραδασµούς, επάνω
σε ανώµαλες επιφάνειες, ή µέσα σε ένα
αυτοκίνητο µε τα παράθυρα κλειστά.

• Εάν η συσκευή προκαλέσει παρεµβολές στην
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, θέστε την
εκτ#ς λειτουργίας, ή αποµακρύνετέ την απ# το
ραδι#φωνο ή την τηλε#ραση.
• Αυτ# το CD Player δεν µπορεί να παίξει δίσκους
που δεν έχουν κανονικ# σχήµα (τετράγωνους
δίσκους, δίσκους µε σχήµα καρδιάς, αστεριού,
κλπ.). Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, µπορεί να
προκαλέσετε βλάβη στο CD Player. Μην
χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους.

Σχετικά µε τα ακουστικά
Οδική ασφάλεια
Μην χρησιµοποιείτε ακουστικά #ταν οδηγείτε
αυτοκίνητο, µοτοσικλέτα, ποδήλατο, ή
οποιοδήποτε µηχανοκίνητο #χηµα. Μπορεί να
προκαλέσετε δυστύχηµα και σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι παράνοµο. Μπορεί επίσης να
είναι επικίνδυνη η διατήρηση της έντασης σε
πολύ υψηλ# επίπεδο ενώ περπατάτε, ιδιαίτερα
στις διαβάσεις πεζών. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί ή να διακ#πτετε την χρήση σε
καταστάσεις που ενδεχοµένως να είναι
επικίνδυνες.
Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή
Μην χρησιµοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή
ένταση. Οι ειδικοί σε θέµατα ακοής είναι αντίθετοι
µε την παρατεταµένη ακρ#αση σε µεγάλη ένταση.
Εάν αντιληφθείτε ένα κουδούνισµα στα αυτιά σας,
µειώστε την ένταση του ήχου ή διακ#ψτε την
χρήση.
∆είξτε ενδιαφέρον για τους άλλους
∆ιατηρήστε την ένταση του ήχου σε µέτριο
επίπεδο. Αυτ# θα σας επιτρέψει να ακούτε τους
ήχους του περιβάλλοντος και παράλληλα να είστε
διακριτικοί µε τους ανθρώπους που βρίσκονται
γύρω σας.
Καθαρισµ ς των βυσµάτων
Εάν τα βύσµατα δεν είναι καθαρά, δεν ακούγεται
ήχος, ή υπάρχει θ#ρυβος. Καθαρίστε τα περιοδικά
µε ένα απαλ#, στεγν# ύφασµα.

Οδηγ ς Επίλυσης
Προβληµάτων
Εάν µετά τον έλεγχο των παρακάτω συµπτωµάτων
το πρ#βληµα παραµένει, συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρ#σωπο της Sony.
8ταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο εµφανίζεται στην
οθ νη η ένδειξη “Hold” και το CD δεν παίζει.
c Τα πλήκτρα είναι κλειδωµένα. Μετακινήστε τον
διακ#πτη HOLD.
Η ένταση δεν αυξάνεται ακ µα και αν πιέσετε
επανειληµµένα το VOL+.
c Πιέστε και κρατήστε το SOUND/AVLS µέχρι να
αναβοσβήσει µια φορά στην οθ#νη η ένδειξη
“AVLS” ώστε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία AVLS.
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.
c Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υδρατµών. Αφήστε
τη συσκευή στην άκρη για µερικές ώρες ώστε
να εξατµιστούν οι υδρατµοί.
Μολον τι εµφανίζεται ο αριθµ ς αρχείου, η
συσκευή παραλείπει το αρχείο και δεν το
αναπαράγει.
c Έχει εγγραφεί στον δίσκο CD ένα αρχείο το
οποίο δεν µπορεί να αναπαραχθεί απ# αυτή τη
συσκευή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύστηµα
Ψηφιακ# ηχητικ# σύστηµα σύµπυκνων δίσκων
(CD)
Ιδι τητες δι δου λέιζερ
∆ιάρκεια εκποµπής: Συνεχής
Έξοδος λέιζερ: Μικρ#τερη απ# 44,6 µW (Η τιµή
αυτή έχει µετρηθεί σε απ#σταση 200 mm απ# την
επιφάνεια του αντικειµενικού φακού στο µπλοκ
οπτικής λήψης µε διάφραγµα 7 mm.)
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύµατος
• ∆ύο µπαταρίες LR6 (µέγεθος ΑΑ): 1.5 V DC x 2
• Μετασχηµατιστής AC (ακροδέκτης DC IN 4.5 V):
100-240 V, 50/60 Hz (Μοντέλο για το Μεξικ#)
∆ιαστάσεις (πxυxβ) (χωρίς τα σηµεία που
προεξέχουν και τα πλήκτρα χειρισµού)
Περίπου 140.0 x 32.7 x 140.0 mm
Βάρος (χωρίς αξεσουάρ)
Περίπου 210 g
Θερµοκρασία λειτουργίας
5° C - 35° C
Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιµοποιούνται
κατ#πιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
Παρεχ µενα Αξεσουάρ
Μετασχηµατιστής AC (1)1)
Ακουστικά (1)
Τηλεχειριστήριο (1)2)
1)
2)

Παρέχεται µ#νο µε τα µοντέλα D-NE241, Ε18 και Ε92.
Παρέχεται µ#νο µε τα µοντέλα D-NE241, Ε18 και JE.
Τα “Ε18”, “Ε92” και “JE” είναι ο κωδικ#ς περιοχής. Για
να βρείτε τον κωδικ# περιοχής του µοντέλου που
αγοράσατε, ελέγξτε το πάνω αριστερ# µέρος του bar
code που υπάρχει στη συσκευασία.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτ# το προϊ#ν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απ# τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊ#ν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή
Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλ#γους, στους καταλ#γους προϊ#ντων µας και
στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το
δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊ#ν της Sony που αγοράσατε, εφ’ #σον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συν#δευαν το προϊ#ν σας, υπ# την προϋπ#θεση
#τι αγοράστηκε εντ#ς της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται #τι το προϊ#ν είναι απαλλαγµένο απ# κάθε ελάττωµα σχετιζ#µενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απ# την
ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµ#δια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή
στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα #που επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντ#ς της περι#δου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικ# το προϊ#ν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λ#γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή
ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊ#ν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντ#ς εύλογου χρ#νου, βάσει των #ρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊ#ντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊ#ντα
ή εξαρτήµατα. jλα τα προϊ#ντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
8ροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µ#νο εάν προσκοµισθεί το πρωτ#τυπο τιµολ#γιο ή η απ#δειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας
αγοράς, του µοντέλου του προϊ#ντος και του ον#µατος του εµπ#ρου) µαζί µε το ελαττωµατικ# προϊ#ν εντ#ς της περι#δου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερ#µενα έγγραφα ή εάν
δεν προκύπτουν απ# αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊ#ν ή το µοντέλο του προϊ#ντος ή το #νοµα του εµπ#ρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
µοντέλου ή ο σειριακ#ς αριθµ#ς του προϊ#ντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊ#ν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊ#ντος σας προς και απ# τη Sony ή µέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
■ Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
■ Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής εν#ς προϊ#ντος #πως µη επαναφορτιζ#µενες µπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
■ Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λ#γω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση.
■ Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊ#ν που προκλήθηκαν απ#
❏ Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
➢ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊ#ν ή βλάβη σε οθ#νες υγρών κρυστάλλων
➢ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊ#ντος
➢ µη συντήρηση του προϊ#ντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
➢ εγκατάσταση ή χρήση του προϊ#ντος µε τρ#πο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρ#τυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα #που έχει
εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊ#ν.
❏ Μολύνσεις απ# ιούς ή χρήση του προϊ#ντος µε λογισµικ# που δεν παρέχεται µε το προϊ#ν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
❏ Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊ#ν εκτ#ς απ# άλλα προϊ#ντα της Sony ειδικά
σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λ#γω προϊ#ν.
❏ Χρήση του προϊ#ντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακ# εξοπλισµ# και άλλα προϊ#ντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρ#τυπο δεν συνιστώνται απ# τη Sony.
❏ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ# άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
❏ Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
➢ η αναβάθµιση του προϊ#ντος πέρα απ# τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
➢ οι τροποποιήσεις του προϊ#ντος µε σκοπ# να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρ#τυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για
τις οποίες το προϊ#ν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
❏ Αµέλεια.
❏ Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµ#τητα, ακατάλληλο εξαερισµ#, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη
τροφοδοσία ή τάση εισ#δου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µ#νο τα υλικά µέρη του προϊ#ντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικ# (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρ#κειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απ# τον τελικ# χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απ# την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των #σων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του ν#µου ή άλλη) #σον αφορά την ποι#τητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλ#τητα του προϊ#ντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊ#ν, για συγκεκριµένο σκοπ#. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία
απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µ#νο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων ν#µος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊ#ντων που υπ#κεινται στους #ρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊ#ντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων – των
οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ#ντος – της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απ#λαυσης ή χρήσης
του προϊ#ντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊ#ντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακ#λουθης απώλειας ή ζηµίας ακ#µη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά
σε:
❏ Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊ#ντος ή συνδεδεµένων προϊ#ντων λ#γω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµ#τητας κατά την περίοδο που αυτ# βρίσκεται στη
Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµ#τητας του προϊ#ντος, απώλεια χρ#νου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
❏ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απ# το προϊ#ν ή απ# συνδεδεµένα προϊ#ντα.
❏ Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
❏ Μολύνσεις απ# ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπ#κεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ#λυτης ευθύνης (ακ#µα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατ#τητα
πρ#κλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µ#νο στη µέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµ# ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δ#λο και παρ#µοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ#ντος, ωστ#σο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µ#νο περιορισµούς ευθυνών υψηλ#τερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ µενα ν µιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απ# την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους #ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απ# την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊ#ντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα ν#µιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απ# τα
οποία αγοράσατε το προϊ#ν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπ#κειται αποκλειστικά σε εσάς.
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Για να επαναλάβετε την λειτουργία
αναπαραγωγής που επιλέξατε, πιέστε και
κρατήστε το P MODE/
µέχρι να εµφανιστεί το
“
”.

