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Atenţie
Înainte de a acţiona aparatul, vă rugăm să citiţi
cu atenţie următoarele instrucţiuni.
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau la umezeală.
Pentru a preîntâmpina incendiile, nu acoperiţi
fantele de aerisire cu ziare, feţe de masă,
cuverturi etc. şi nu aşezaţi pe aparat surse cu
ﬂacără deschisă, cum ar ﬁ lumânări.
Pentru a evita incendiile şi electrocutările, nu
expuneţi aparatul la stropire şi nici nu puneţi
pe aparat recipiente ce conţin lichide (cum ar ﬁ
o vază).
Conectaţi aparatul la o priză de perete uşor
accesibilă pentru a-l putea decupla cu uşurinţă.
În cazul în care observaţi un comportament
anormal al aparatului deconectaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise cum ar ﬁ o
bibliotecă sau un dulap închis.

Pentru NAS-S500HDE şi
NAS-C5E
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile în
interior la temperaturi deosebit de ridicate, cum
ar ﬁ la radiaţii solare directe, la foc sau altele
similare.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Presiunea prea mare a sunetului provenit de
la căşti sau minicăşti poate cauza pierderea
auzului.

Pentru NAS-S500HDE
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs măreşte riscul de a vă ﬁ afectată
vederea.

Acest aparat este clasiﬁcat ca produs din CLASA
1 LASER. Acest marcaj se aﬂă pe partea din
spate a aparatului, spre exterior.

Pentru WAP-NA1
Folosiţi acest produs numai în interior.
Pentru a evita riscul de şocuri electrice cauzat de
fulgere, reţeaua la care este cuplat acest produs
trebuie niciodată să ﬁe extinsă din interiorul
clădirii în exterior.

Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile doar pentru
echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelﬁnger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele
menţionate în documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.

Sistem audio wireless de reţea : NAS-C5E
Staţie wireless : WAP-NA1
Adaptor Wireless UWA-NA1

Produsele mai sus menţionate, conţinute în acest
pachet, sunt destinate utilizării în următoarele
ţări :
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT,
NL, NO, PL, PT, SE
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
aceste echipamente radio corespund cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi importante ale
Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm
accesaţi adresa următoare de Internet :
http://www. compliance.sony.de/

Pentru clienţii care utilizează acest
produs în următoarele ţări :
• Franţa
Facilitatea WLAN a acestui adaptor wireless
trebuie utilizată exclusiv în interiorul
clădirilor.
Orice utilizare a facilităţii WLAN a adaptorului
în aer liber este interzisă pe teritoriul Franţei.
Vă rugăm să veriﬁcaţi ca această facilitate
să ﬁe dezactivată câtă vreme vă aﬂaţi în
exteriorul clădirilor. (Decizia ART 2002
- 1009, amendată prin Decizia 03-908, cu
privire la restricţiile ce se aplică la utilizarea
frecvenţelor radio).
• Italia
Utilizarea reţelei RLAN este reglementată :
b cu privire la uzul privat : prin Decretul
legislativ nr. 259 din 1.8.2003 (“Codul
comunicaţiilor electronice”). În particular,
Articolul 104 indică situaţiile în care este
necesară obţinerea unei autorizaţii generale
prealabile, iar Articolul 105 precizează
situaţiile în care este permisă utilizarea
liberă ;
b cu privire la furnizarea pentru public a
accesului RLAN la reţelele şi serviciile
telecom: prin Decretul Ministerial din
28.5.2003 şi Articolul 25 (autorizaţia
generală pentru reţelele şi serviciile de
comunicaţie electronică) din “Codul
comunicaţiilor electronice”.
• Norvegia
Utilizarea acestor echipamente radio nu este
permisă în zona geograﬁcă având raza de
20 km şi centrul la Ny-Alesund, Svalbard.

http.//www.sony.ro

RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

