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IEEE 802.11b/g/n 2400 MHz
Bluetooth
2400 MHz
13,56 MHz
NFC
(13,56 MHz)

<60 mW e.i.r.p.
<10 mW e.i.r.p.
< 60 dBuA/m
(10 m)

Română

Înregistrarea proprietarului
Notaţi numerele de model şi de serie (amplasate
pe produs) în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste
numere ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model
____________________________
Serial No.
____________________________

WARNING
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi unitatea la ploaie sau
umezeală.

INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE PENTRU
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL

*

PENTRU A REDUCE
RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza
de perete, folosiţi un adaptor de conector ataşat
care să aibă configuraţia adecvată pentru priza
de perete.

ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului,
acesta poate exploda, poate provoca incendii
sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele
măsuri de precauţie.
•• Nu dezasamblaţi unitatea.
•• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri
sau lovituri cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau
călcarea pe acesta.
•• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice
să intre în contact cu bornele bateriei.
•• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de
60 °C (140 °F), cum ar fi expunerea directă la
razele soarelui sau într-o maşină parcată la loc
neumbrit.
•• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
•• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau
care prezintă scurgeri.

•• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
•• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
•• Păstraţi acumulatorul uscat.
•• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau
echivalent recomandat de Sony.
•• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine,
conform instrucţiunilor.
•• A nu se expune la temperaturi extrem de
scăzute de -20 °C (-4 °F) sau mai mici sau la
presiuni extrem de scăzute de 11,6 kPa sau
mai mici.
Folosiți o priză de perete (mufă de perete)
apropiată atunci când utilizați adaptorul c.a./
încărcătorul de baterii. În cazul în care intervin
probleme, deconectaţi imediat conectorul de
la priza de perete (mufa de perete), pentru a-l
decupla de la sursa de alimentare.
Dacă utilizaţi produsul cu o lampă de încărcare,
reţineţi că produsul nu este deconectat de sursa
de alimentare chiar dacă lampa se stinge.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este
furnizat, este conceput special pentru a fi utilizat
doar împreună cu acest echipament şi nu trebuie
folosit cu alte echipamente electrice.

Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele
electromagnetice întrerup transferul de date în
curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi
conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci
când se folosesc cabluri de conectare mai scurte
de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice
pot influenţa imaginea şi sunetul acestei unităţi.
Este posibil ca unitatea să repornească dacă este
afectată de zgomot neesenţial intens.

Pentru clienţii din Europa
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest
produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat
al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE*.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice
şi electronice uzate (prevederi valabile în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolul chimic pentru plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,004% plumb. Asigurânduvă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.

