Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО “Сони Электроникс”, Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6
Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.
P/D: XX XXXX
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Технические
характеристики
Общие
Система связи
Спецификация Bluetooth версии 3.0
Выход
Класс мощности 2 по спецификации Bluetooth

Меры предосторожности

Максимальная дальность связи
В пределах прямой видимости прибл. 10 м*1

О связи Bluetooth
 Технология Bluetooth обеспечивает беспроводную связь в
радиусе приблизительно 10 метров.
Максимальная дальность связи может отличаться в
зависимости от препятствий (тело человека, металлические
предметы, стены и т. п.) или электромагнитной обстановки.
 Расположение встроенной антенны указано пунктирной
линией. Чувствительность связи Bluetooth улучшается при
повороте встроенной антенны по направлению к
подключаемому устройству Bluetooth.
Наличие препятствий между данным устройством и
антенной подключаемого устройства приводит к
сокращению расстояния, необходимого для связи.

Диапазон частот
Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляции
FHSS
Совместимые профили Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддерживаемые кодеки*3
SBC*4 , AAC*5
Поддерживаемый метод защиты данных
SCMS-T
Диапазон передачи (A2DP)
20 Гц - 20000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

Расположение
встроенной
антенны
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Pyccкий

BHИMAHИE
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния или поpaжeния
элeктpичecким током нe подвepгaйтe aппapaт
воздeйcтвию дождя или влaги.
Для cнижeния опacноcти поpaжeния элeктpичecким
током нe откpывaйтe коpпyc ycтpойcтвa. Для peмонтa
обpaщaйтecь только к квaлифициpовaнномy
cпeциaлиcтy.
He ycтaнaвливaйтe этот aппapaт в изолиpовaнном
пpоcтpaнcтвe, нaпpимep, в книжном шкaфy или во вcтpоeнной
мeбeли.
Не подвергайте батарею (батарейный блок или установленную
батарею) чрезмерному нагреванию, например, не оставляйте
на долгое время под солнечными лучами, рядом с огнем и т. п.
Избыточное звуковое давление при применении наушников
может вызвать потерю слуха.
Марка и логотип Bluetooth являются собственностью
корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией
Sony по лицензии.
N Mark является торговой маркой или зарегистрированной
торговой маркой NFC Forum, Inc. в США и других странах.
Microsoft, Windows и Windows Vista являются
зарегистрированными товарными знаками Microsoft
Corporation в США и/или других странах.
Macintosh и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и/или других странах.
Дpyгиe товapныe знaки и тоpговыe нaзвaния являютcя
товapными знaкaми и тоpговыми нaзвaниями иx
cоотвeтcтвyющиx влaдeльцeв.
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй.
Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только для
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe дeйcтвyют
диpeктивы EC
Производителем данного устройства является корпорация
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии
обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих
документах.

Беспроводная стереофоническая гарнитура
Сделано в Китае

Утилизация отслужившего электрического
и электронного оборудования (директива
применяется в странах Евросоюза и других
европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования по утилизации этого
изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более подробной
информации о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
Утилизация использованных элементов
питания (применяется в странах
Евросоюза и других европейских странах,
где действуют системы раздельного
сбора отходов)
Данный знак на элементе питания или
упаковке означает, что элемент питания,
поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с
прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может
комбинироваться с символом химического элемента. Символы
ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание
данных металлов менее 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для
свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных
элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на
окружающую среду и здоровье людей, возникающее при
неправильной утилизации. Вторичная переработка
материалов, использованных при изготовлении элементов
питания, способствует сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях безопасности,
выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся
в памяти устройств данных необходима подача постоянного
питания от встроенного элемента питания, замену такого
элемента питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов
питания, после истечения срока службы, сдавайте их в
соответствующий пункт по сбору электронного и
электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста,
узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению
элементов питания из устройства, соблюдая меры
безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в
соответствующие пункты по сбору и переработке
использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной
переработке данного изделия или использованного элемента
питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы
городского управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.

 На чувствительность связи Bluetooth могут влиять
перечисленные ниже условия.
– Наличие препятствия, такого как человеческое тело,
металлический предмет или стена, между данным
устройством и устройством Bluetooth.
– Наличие устройства, работающего на частоте 2,4 ГГц,
например устройства беспроводной локальной сети,
беспроводного телефона или микроволновой печи, рядом
с данным устройством.
 Поcколькy ycтpойcтвa Bluetooth и бecпpоводнaя локaльнaя
ceть (cтaндapтa IEEE802.11b/g) работают нa одной чacтотe,
то пpи иcпользовaнии дaнного ycтpойcтвa pядом c
ycтpойcтвaми бecпpоводной локaльной ceти можeт
возникнyть интepфepeнция микpоволн, что пpивeдeт к
cнижeнию cкоpоcти обмeнa дaнными, помexaм или paзpывy
cоeдинeния. В этом случае выполните следующие действия.
– Используйте данное устройство на расстоянии не менее
10 м от ycтpойcтвa бecпpоводной локaльной ceти.
– Если данное устройство используется на расстоянии менее
10 м от ycтpойcтвa бecпpоводной локaльной ceти,
выключите ycтpойcтво бecпpоводной локaльной ceти.
– Установитель данное устройство и устройство Bluetooth
настолько близко друг к другу, насколько это возможно.
 Микроволновое излучение устройства Bluetooth может
влиять на работу электронных медицинских приборов.
Выключайте данное устройство и другие устройства
Bluetooth в следующих местах, поскольку их работа может
привести к несчастному случаю.
– В местах, где имеется горючий газ, в больнице, поезде,
самолете или на автозаправочной станции.
– Рядом с автоматическими дверями или системами
пожарной сигнализации.
 Дaнноe ycтpойcтво поддepживaeт фyнкции бeзопacноcти,
yдовлeтвоpяющиe тpeбовaниям cтaндapтa Bluetooth, для
обecпeчeния зaщищeнного cоeдинeния, ycтaнaвливaeмого c
помощью тexнологии бecпpоводной cвязи Bluetooth, однaко
cyщecтвyющиe нacтpойки бeзопacноcти могyт быть
нeдоcтaточными. Соблюдайте осторожность, применяя
технологию беспроводной связи Bluetooth для обмена
данными.
 Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае
утечки информации во время сеанса связи Bluetooth.
 Связь со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
– Устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, должно
соответствовать требованиям стандарта Bluetooth,
установленного группой Bluetooth SIG, Inc., и его
подлинность должна быть удостоверена.
– Дaжe ecли подключeнноe ycтpойcтво cоотвeтcтвyeт
тpeбовaниям вышeyкaзaнного cтaндapтa Bluetooth,
нeкотоpыe ycтpойcтвa могyт нeподключaтьcя и paботaть
нeпpaвильно, что зaвиcит от фyнкций или xapaктepиcтик
ycтpойcтвa.
– При использовании во время разговора телефонной
гарнитуры может возникнуть шум, зависящий от
применяемого устройства и среды связи.
 В зависимости от подключаемого устройства для начала
обмена данными может потребоваться некоторое время.
Прочее
 Не помещайте данное устройство в местах, подверженных
воздействию влажности, пыли, копоти или пара, прямых
солнечных лучей, или в автомобиле, стоящем рядом со
светофором. Это может привести к неисправности.
 Устройство Bluetooth не может работать с мобильным
телефоном при некоторых условиях радиопогоды и в
некоторых местах, где применяется оборудование.
Если
после использования устройства Bluetooth чувствуется

недомогание, немедленно прекратите пользоваться
устройством Bluetooth. Если какая-либо проблема не
устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
 Bыcокий ypовeнь гpомкоcти дaнного ycтpойcтвa пpи
пpоcлyшивaнии можeт окaзывaть отpицaтeльноe
воздeйcтвиe нa cлyx. B цeляx бeзопacноcти нa доpогax нe
пользyйтecь дaнным ycтpойcтвом пpи yпpaвлeнии
aвтомобилeм или eздe нa вeлоcипeдe.
 He клaдитe тяжeлыe пpeдмeты и нe нaдaвливaйтe cильно нa
ycтpойcтво, тaк кaк это можeт вызвaть eго дeфоpмaцию во
вpeмя длитeльного xpaнeния.
 Не подвергайте гарнитуру сильным ударам.
 Выполняйте чистку гарнитуры мягкой сухой тканью.
 Не подвергайте устройство воздействию воды. Это
устройство не является водонепроницаемым.
Соблюдайте указанные далее меры предосторожности.
– Следите, чтобы устройство не упало в раковину или
другую емкость, наполненную водой.
– Не пользуйтесь устройством во влажных местах или в
непогоду, например во время дождя или снегопада.
– Не допускайте намокания устройства.
Если взять устройство мокрыми руками, или положить его
на мокрую ткань, устройство может намокнуть, что
вызовет его неисправную работу.
 Качество ушных вкладышей может ухудшаться при
длительном использовании или хранении.
 В cлyчae возникновeния вопpоcов или пpоблeм, кacaющиxcя
дaнного ycтpойcтвa и не опиcaнных в дaнном pyководcтвe,
обpaщайтecь к ближaйшeмy дилepy Sony.

Прилагаемые принадлежности
Беспроводная стереофоническая гарнитура (1)
Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1)
Соединительный кабель (прибл. 1.5 м) (1)
Транспортный чехол (1)
Справочное руководство (данное руководство) (1)
Рекомендуемые принадлежности
USB-зарядный адаптер переменного тока:
AC-UD10 (не прилагается)
*1 Фактический диапазон может отличаться при наличии
таких факторов, как препятствия между устройствами,
магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое
электричество, чувствительность приема, эффективность
антенны, операционная система, программное приложение
и т. п.
2
* Стандартные профили Bluetooth определяют назначение
связи Bluetooth между устройствами.
*3 Кодек — сжатие аудиосигнала и формат преобразования
*4 Кодек с кодированием поддиапазонов
*5 Поддержка формата Advanced Audio Coding

Гарнитура
Источник питания
3,6 В постоянного тока: встроенная литиево-ионная
аккумуляторная батарея
Масса
Прибл. 297 г
Рабочая температура
От 0 °C до 40 °C
Hоминaльнaя потpeбляeмaямощноcть
1,6 Bт
Время работы
Длительность работы в режиме связи (включая
воспроизведение музыки): прибл. 30 часов
Длительность работы в режиме ожидания: макс. 200 часов
Продолжительность зарядки аккумулятора
Прибл. 6 часов
Температура зарядки
От 5 °C до 35 °C

Ресивер
Тип
Закрытый, динамический
Динамики
40 мм
Диапазон воспроизводимых частот
4 Гц – 80 кГц

Микрофон
Тип
Электретный конденсаторный
Характеристики направления
Ненаправленный
Эффективный частотный диапазон
100 Гц – 4000 Гц

Системные требования для
зарядки батареи с помощью USB
Персональный компьютер с предварительно установленной
операционной системой и портом USB:
Операционные системы
(при использовании Windows)
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 или более поздний)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 или более поздний)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005

®

®

®

(при использовании Macintosh)
Mac OS X (версии 10.3 или более поздней)
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην βρέχετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε πάνω της
αντικείμενα που έχουν υγρά, όπως βάζα.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην
ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως
βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστές
μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως,
φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προφυλάξεις
Σχετικά με την επικοινωνία Bluetooth
 Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί σε εμβέλεια
περίπου 10 μέτρων.
Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τα εμπόδια που παρεμβάλλονται (ανθρώπινο σώμα,
μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον.
 Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, στο σημείο που
υποδεικνύει η διακεκομμένη γραμμή. Η ευαισθησία της
επικοινωνίας Bluetooth θα βελτιωθεί, αν στρέψετε την
ενσωματωμένη κεραία προς τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
Η απόσταση επικοινωνίας μειώνεται όταν παρεμβάλλονται
εμπόδια ανάμεσα στην κεραία της συνδεδεμένης συσκευής και
σε αυτήν τη μονάδα.

Η υπερβολική πίεση ήχου από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
απώλεια της ακοής.
Το εμπορικό σήμα Bluetooth και τα λογότυπα αποτελούν
ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση αυτών των σημάτων
από τη Sony Corporation γίνεται μετά από άδεια.
Το N Mark αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν
της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε
άλλες χώρες.
Τα Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Τα Macintosh και Mac OS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple
Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες
αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου
ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108- 0075 Ιαπωνία. Ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια
των προϊόντων 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.

Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι αυτός ο Εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε
όπως ελένξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Ιταλία: Η χρήση του δικτύου RLAN ρυθμίζεται ως εξής:
 αναφορικά με την ιδιωτική χρήση, όπως ορίζεται από το
νομοθετικό διάταγμα της 1.8.2003, αρ. 259 (“Κώδικας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Code of Electronic
Communications)”). Συγκεκριμένα, το άρθρο 104 καθορίζει πότε
απαιτείται προηγούμενη λήψη γενικής εξουσιοδότησης και το
άρθρο 105 καθορίζει πότε επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση.
 αναφορικά με την παροχή προς το κοινό πρόσβασης RLAN σε
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, όπως ορίζεται από την
υπουργική απόφαση της 28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε, και το
άρθρο 25 (γενική εξουσιοδότηση για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών) του Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (Code of Electronic Communications).
Νορβηγία: Η χρήση αυτού του ραδιοφωνικού εξοπλισμού δεν
επιτρέπεται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνεται σε
ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Ny-Ålesund, Svalbard.
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό
δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε
στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη
κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη
συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που
παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως
τα οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb)
προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων,
η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο
κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε
το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη
μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε
το προϊόν.

Θέση της
ενσωματωμένης
κεραίας
 Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία
της επικοινωνίας Bluetooth.
– Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα ανθρώπινο σώμα, ένα
μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, ανάμεσα σε αυτήν τη
μονάδα και τη συσκευή Bluetooth.
– Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτήν τη μονάδα μια συσκευή που
χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4 GHz, π.χ. μια συσκευή
ασύρματου LAN, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας φούρνος
μικροκυμάτων.
 Επειδή οι συσκευές Bluetooth και οι συσκευές ασύρματου LAN
(IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα, αν αυτή η
μονάδα χρησιμοποιείται κοντά σε μια συσκευή ασύρματου LAN,
ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων, με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ταχύτητας επικοινωνίας, την
πρόκληση θορύβου ή τη διακοπή της σύνδεσης. Σε αυτήν την
περίπτωση, κάντε τα εξής.
– Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα τουλάχιστον 10 μέτρα
μακριά από τη συσκευή ασύρματου LAN.
– Αν η μονάδα χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 10
μέτρα από τη συσκευή ασύρματου LAN, απενεργοποιήστε τη
συσκευή ασύρματου LAN.
– Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth σε
όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
 Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth
ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών
συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και άλλες
συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, καθώς υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
– όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, σε νοσοκομεία, στο τρένο,
στο αεροπλάνο ή σε βενζινάδικα
– κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμό πυρκαγιάς
 Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες
συμμορφώνονται προς το πρότυπο Bluetooth για την παροχή
ασφαλούς σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται να μην είναι επαρκής,
ανάλογα με την περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί όταν
επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth.
 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή πληροφοριών
κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας μέσω Bluetooth.
 Δεν παρέχεται εγγύηση σύνδεσης με όλες τις συσκευές
Bluetooth.
– Μια συσκευή που διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth θα πρέπει
να συμμορφώνεται προς το πρότυπο Bluetooth όπως αυτό
καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να είναι
πιστοποιημένη.
– Ακόμα και όταν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται προς
το παραπάνω πρότυπο Bluetooth, ορισμένες συσκευές
ενδέχεται να μην συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά,
ανάλογα με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
συσκευής.
– Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τα hands free του τηλεφώνου,
μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το
περιβάλλον επικοινωνίας.
 Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδέσετε, ενδέχεται
να απαιτείται κάποιος χρόνος για την έναρξη της επικοινωνίας.
Άλλα
 Μην τοποθετείτε αυτήν τη μονάδα σε μέρη που εκτίθενται σε
υγρασία, σκόνη, αιθάλη ή ατμό, που υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό
φως ή μέσα σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε φανάρι. Μπορεί
να προκληθεί δυσλειτουργία.
 Η χρήση της συσκευής Bluetooth μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα
σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις συνθήκες
ραδιοκυμάτων και την τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο
εξοπλισμός.
 Εάν αισθανθείτε δυσφορία μετά από τη χρήση της συσκευής
Bluetooth, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής Bluetooth.
Αν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
 Η ακρόαση από τη μονάδα σε υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για λόγους οδικής ασφάλειας,
μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα ενώ οδηγείτε ή κάνετε
ποδήλατο.
 Μην ασκείτε βάρος ή πίεση σε αυτήν τη μονάδα, καθώς μπορεί
να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας κατά τη διάρκεια
μακροχρόνιας αποθήκευσης.
 Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.
 Καθαρίστε τη μονάδα με ένα απαλό και στεγνό πανί.
 Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
Μην ξεχνάτε να τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.
– Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα σε νεροχύτη ή σε δοχείο
γεμάτο με νερό.
– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιοχές με υψηλή υγρασία
ή κακοκαιρία, όπως, για παράδειγμα, στη βροχή ή στο χιόνι.
– Μην βρέχετε τη μονάδα.
Αν αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή την τοποθετείτε
πάνω σε υγρά ρούχα, η μονάδα ενδέχεται να βραχεί και να
προκληθεί δυσλειτουργία.
Τα
καλύμματα των ακουστικών ενδεχομένως να φθαρούν λόγω

μακροχρόνιας αποθήκευσης ή χρήσης.
 Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν τη μονάδα
που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά
Σύστημα επικοινωνίας
Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 3.0
Έξοδος
Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 2
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Σε ευθεία περίπου 10 m*1
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS
Συμβατά προφίλ Bluetooth*2
A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου)
AVRCP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου εικόνας)
HFP (Προφίλ Hands-free)
HSP (Προφίλ ακουστικών)
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής*3
SBC*4 , AAC*5
Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας περιεχομένου
SCMS-T
Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)
Αντικείμενα που περιλαμβάνονται
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1)
Καλώδιο micro-USB (περίπου 50 cm) (1)
Καλώδιο σύνδεσης (περίπου 1,5 m) (1)
Τσαντάκι μεταφοράς (1)
Οδηγός αναφοράς (αυτό το βιβλίο) (1)
Συνιστώμενο εξάρτημα
Φορτιστής ρεύματος USB:
AC-UD10 (πωλείται χωριστά)
*1 Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει και εξαρτάται από παράγοντες
όπως τα εμπόδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις συσκευές,
τα μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, ο
στατικός ηλεκτρισμός, η ευαισθησία λήψης, η απόδοση της
κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κ.λπ.
*2 Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν το σκοπό της
επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
*3 Κωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού
σήματος
*4 Subband Codec (Κωδικοποιητής υποζώνης)
5
* Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου

Ακουστικά
Τροφοδοσία
DC 3,6 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου
Μάζα
Περίπου 297 g
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 °C έως 40 °C
Ονομαστική κατανάλωση
1,6 W
Ώρες χρήσης
Χρόνος επικοινωνίας (μαζί με το χρόνο αναπαραγωγής μουσικής):
Περίπου 30 ώρες
Χρόνος σε αναμονή: Μέγιστο 200 ώρες
Χρόνος φόρτισης
Περίπου 6 ώρες
Θερμοκρασία φόρτισης
5 °C έως 35 °C

Δέκτης
Τύπος
Κλειστού τύπου, Δυναμικός
Μονάδες οδήγησης
40 mm
Απόκριση συχνότητας
4 Hz – 80 kHz

Μικρόφωνο
Τύπος
Πυκνωτικό
Χαρακτηριστικά κατεύθυνσης
Πολυκατευθυντικό
Εύρος πραγματικής συχνότητας
100 Hz – 4.000 Hz

Απαιτήσεις συστήματος για τη
φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση
USB
Προσωπικός υπολογιστής με προεγκατεστημένο ένα από τα
παρακάτω λειτουργικά συστήματα και θύρα USB:
Λειτουργικά συστήματα
(χρήση Windows )
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ή νεότερο)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 ή νεότερο)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005

®

®

®

®

(χρήση Macintosh)
Mac OS X (έκδοση 10.3 ή νεότερη), προεγκατεστημένο
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της
Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση
του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του δικτύου
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (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 καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων 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 προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά
ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να
προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή
στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται
η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω 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 προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα
με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της
επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν
εντός της περιόδου 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 προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η
επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος 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 προϊόν 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 προϊόντος σας προς και από 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 ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, καλώδια κλπ.),
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή
οικιακή χρήση,
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
– Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
– του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή
ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
– μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
– μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
– εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται
το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που
δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του
λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό
και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το
πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από 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 προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
– οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
Αμέλεια.

 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή
τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια
άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του
προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα
εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις,
την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των
οικονομικών και άυλων απωλειών, του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας
κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης
του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων
– της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή
ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή
συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή
σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν
ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων
ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα,
μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά
αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της
Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς
ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε
εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα
οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
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