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Перемещение

Помещения:

• Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
• Для переноски телевизора больших размеров требуются два или
три человека.
• При переноске телевизора вручную держите его, как показано
ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

• В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в
местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых
телевизор может быть подвержен механической вибрации;
вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.). На телевизор не
должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на
него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.
• Не устанавливайте телевизор во влажных
или пыльных помещениях или в
помещениях с масляным дымом или паром
(неподалеку от кухонных столов или
увлажнителей воздуха). Иначе может
произойти возгорание, удар электрическим
током или деформация.
• Не устанавливайте телевизор там, где возможно сильное
повышение температуры, например под прямыми солнечными
лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателями.
В таких условиях телевизор может перегреться, что приведет к
деформации корпуса и/или повреждению телевизора.

• При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
• Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую
или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и
упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Защита от опрокидывания
UA

• Приступая к установке крепежного винта, положите телевизор
экраном вниз на устойчивую широкую поверхность.
• Во избежание повреждения поверхности ЖК-дисплея положите
на рабочую поверхность мягкую ткань.

Вентиляция
• Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не
вставляйте в них никакие предметы.
• Оставляйте свободное пространство вокруг телевизора, как
показано на рисунке ниже.
• Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно
рекомендуется использовать специальный кронштейн для
настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка

Ситуации:
• Не касайтесь телевизора мокрыми руками; не эксплуатируйте его
со снятым корпусом или с дополнительными аксессуарами, не
рекомендованными изготовителем. Во время грозы отключайте
телевизор от розетки электропитания и антенны.
• Не устанавливайте телевизор так, чтобы он
выдавался в открытое пространство. Иначе
возможны травмы или повреждения
оборудования от удара о телевизор.

30 см
10 см

10 см

Осколки:

10 см
Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не
меньше указанного.

Установка на подставке
30 см
10 см

10 см

6 см

Обеспечьте вокруг телевизора расстояние
не меньше указанного.
• Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения
скопления грязи и пыли:
 Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте
телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом
наперед или набок.
 Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в
шкафу.
 Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а
также газетами и т.п.
 Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке
ниже.
Циркуляция воздуха нарушена.

• Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное
стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
• Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед
тем, как прикоснуться к нему, выньте кабель питания из розетки. В
противном случае Вы можете получить удар электрическим током.

Если телевизор не используется
• Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение
нескольких дней, по соображениям безопасности и
энергосбережения его следует отключить от сети электропитания.
• Так как телевизор не отключается от сети при выключении
кнопкой, для его полного отключения от электропитания выньте
вилку кабеля питания из розетки.
• Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают
функциями, для корректной работы которых требуется оставлять
телевизор в дежурном режиме.

Меры предосторожности в отношении детей
• Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
• Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не
могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...
Немедленно выключите телевизор и выньте вилку кабеля питания
из розетки в следующих случаях.
Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того,
чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы
выполнили проверку телевизора.

В случае, если:
Стена

Стена

 Поврежден кабель питания.
 Электророзетка имеет плохие контакты.
 Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или
попадания брошенным в него предметом.
 Внутрь корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или
какой-либо предмет.

О температуре ЖК-монитора
Кабель питания

KDL-32W503A
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Введение
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony. Перед
первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с
данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для
консультаций в будущем.

Примечание

• Инструкции “Установка телевизора на стену” содержатся в данной
инструкции по эксплуатации телевизора.
• Рисунки и изображения, используемые в документе “Краткое
руководство” и в настоящем руководстве, представлены только
для справки и и могут отличаться от фактического изделия.

Printed in Malaysia

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Название продукта: Телевизор
Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио,
Япония, 108-0075.
Сделано в Словакии и Малайзии
Страна производства указана на изделии и упаковке.

Импортер на территории стран Таможенного союза: ЗАО «Сони
Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со
штрих-кодом в следующем формате:MM.YYYY, где
MM - месяц, YYYY - год изготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗГОРАНИЯ ДЕРЖИТЕ
СВЕЧИ ИЛИ ИСТОЧНИКИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ ВДАЛИ ОТ
ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ВРЕМЕНИ ЕГО РАБОТЫ.
Для покупателей в Беларуси и России
Устройство KDL-32W503A предназначено только для использования
в помещениях.

Информация для покупателей в Украине
Уполномоченный представитель в Украине по вопросам
соответствия требованиям технических регламентов:
ООО “Сони Украина”, ул. Спасская 30, г.Киев, 04070,
Украина.
Оборудование отвечает требованиям:
 Технического регламента безопасности
низковольтного электрического оборудования
(постановление КМУ от 29.10.2009 № 1149);
 Технического регламента по электромагнитной совместимости
оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);
 Технического регламента ограничения использования некоторых
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
(постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057)
Производитель Сони Корпорейшн этим декларирует, что телевизор
модели KDL-32W503A отвечает требованиям и другим применимым
положениям Технического регламента радиооборудования и
телекоммуникационного конечного (терминального)
оборудования. Получить декларацию соответствия можно по
адресу ООО “Сони Украина”, ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина,
e-maіl іnfo@sony.ua.

Примечание
• Не используйте входящий в комплект поставки кабель питания с
другим оборудованием.
• Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель
питания, прилагая излишние усилия. В противном случае могут
оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
• Не изменяйте конструкцию кабеля питания.
• Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на кабель
питания.
• Вынимая кабель питания из розетки, не тяните за сам кабель.
• Не подключайте слишком много приборов к одной
электророзетке.
• Не пользуйтесь электророзеткой с плохими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ О СЕТЕВОМ АДАПТЕРЕ

Расположение идентифицирующей этикетки
Этикетки с номером модели, датой производства (месяц/год) и
характеристиками источника питания расположены на задней
панели телевизора или на упаковке.
Этикетки с номером модели и серийным номером сетевого
адаптера расположены в нижней части сетевого адаптера.

Во избежание возгорания, поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм обращайтесь с кабелем
питания и сетевой розеткой в соответствии с нижеследующими
указаниями:
 Используйте только кабели питания поставки Sony, не
пользуйтесь кабелями других поставщиков.
 Вставляйте вилку в розетку до конца.
 Используйте для питания телевизора только сеть переменного
тока напряжением 220-240 В.
 Выполняя кабельные соединения между устройствами, в целях
безопасности извлеките кабель питания из сетевой розетки и
будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
 Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его
переноской выньте вилку кабеля питания от сети.
 Кабель питания не должен находиться рядом с источниками
тепла.
 Регулярно чистите вилку кабеля питания, предварительно
вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой
скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции
и, как следствие, к возгоранию.

Предупреждение

Сведения по безопасности
ВНИМАНИЕ
Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву,
например, вследствие воздействия солнечных лучей, огня и т.п.

Установка/подключение
Во избежание возгорания, поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм выполняйте установку и
эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеследующими
указаниями.

Установка
• Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной сетевой
розетки.
• Во избежание опрокидывания или повреждения телевизора и
получения травмы установите телевизор на устойчивую ровную
поверхность.
• Настенная установка телевизора должна выполняться только
квалифицированными специалистами сервисной службы.
• По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется
использовать аксессуары Sony, в том числе:
 Кронштейн для настенной установки
• Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейн для
настенной установки, когда будете прикреплять монтажные скобы
(подставка) к телевизору. Прилагаемые винты имеют конструкцию,
которая указана на рисунке, при измерении от контактной
поверхности монтажной скобы (подставка).
Диаметр и длина винтов различны в зависимости от модели
кронштейна для настенной установки.
Использование винтов, отличных от входящих в комплект
поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать
его падение и т.д.
7 мм
Винт (поставляется в
комплекте с кронштейном
для настенной установки)
Монтажная скоба (Подставка)
Элемент для присоединения
монтажной скобы на задней
крышке телевизора

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим
током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим
током, не ставьте на аппаратуру емкости с жидкостью, например
вазы. Не устанавливайте это оборудование в замкнутом объеме,
например на книжной полке или подобном месте.
• Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с
устройством в легкодоступном месте.
• Обязательно используйте прилагаемый сетевой адаптер и кабель
питания.
• Не используйте другие сетевые адаптеры. Это может привести к
неисправности.
• Подключите сетевой адаптер к легкодоступной электрической
розетке.
• Не обматывайте кабель питания вокруг
сетевого адаптера. В противном случае может
обломиться провод с сердечником, что
приведет к неисправности проигрывателя
мультимедиа.
• Не прикасайтесь к сетевому адаптеру
влажными руками.
• Если вы заметите, что сетевой адаптер работает неправильно,
немедленно отключите его от электрической розетки.
• Пока устройство включено в электрическую розетку, на него
по-прежнему подается электропитание, даже если само
устройство выключено.
• При длительном использовании сетевой адаптер может
нагреваться, это можно почувствовать, прикоснувшись к нему
рукой.

Запрещенные типы установки
Во избежание возгорания, поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте/не
эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях,
которые перечислены ниже.

При длительном использовании ЖК-монитора его поверхности
нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
В приведенной ниже информации показано правильное
обращение с кронштейном для настенной установки. Обязательно
внимательно прочтите эту информацию и используйте кронштейн
для настенной установки правильно.

К сведению покупателей:
Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности для
обеспечения безопасности и предотвращения серьезных травм в
результате пожара, поражения электрическим током,
опрокидывания или падения изделия.
• Обязательно заключайте субподрядные договоры по установке с
лицензированными подрядчиками и не допускайте маленьких
детей к месту установки.
• Обязательно заключайте субподрядные договоры по
перемещению и демонтажу телевизора с лицензированными
подрядчиками.
• Не удаляйте винты и т. д. после монтажа телевизора.
• Не вносите изменений в конструкцию деталей кронштейна для
настенной установки.
• Не устанавливайте другое оборудование, кроме указанного
изделия.
• Не прилагайте к кронштейну для настенной установки другой
нагрузки, кроме телевизора.
• Не опирайтесь на телевизор и не висите на нем.
• Не прилагайте к телевизору чрезмерных усилий во время чистки
или технического обслуживания.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Следующие инструкции относятся только к дилерам и подрядчикам
Sony. Обязательно прочитайте описанные ниже правила техники
безопасности и уделяйте особое внимание безопасности во время
установки, технического обслуживания и проверки данного
изделия.
• Не устанавливайте кронштейн для настенной
установки на поверхностях стен, где углы или
стороны телевизора выступают за пределы
поверхности стены.
• Не устанавливайте телевизор над или под кондиционером
воздуха.
• Обязательно надежно прикрепите кронштейн
для настенной установки к стене, следуя
инструкциям, приведенным в брошюре
“Руководство по установке кронштейна для
настенной установки”. Если какие-либо винты
расшатаются или отпадут, кронштейн для
настенной установки может упасть и стать
причиной травмы людей или повреждения
имущества.
• Обязательно используйте прилагаемые винты и
детали для крепления, строго следуя инструкциям, приведенным
в брошюре “Руководство по установке кронштейна для настенной
установки”. При использовании замещающих деталей телевизор
может упасть и стать причиной телесной травмы людей или
повреждения телевизора.
• Обязательно выполняйте сборку кронштейнов, точно следуя
инструкциям, изложенным в брошюре “Руководство по установке
кронштейна для настенной установки”.
• Обязательно надежно затягивайте винты в заданных положениях.
• Следите за тем, чтобы не подвергать телевизор ударам при
установке.
• Обязательно устанавливайте телевизор на перпендикулярной и
плоской стене.
• После правильной установки телевизора надежно закрепите
кабели.
• Не допускайте защемления кабеля питания
переменного тока или соединительного кабеля, так
как это может нарушить изоляцию внутренних
проводов, что может стать причиной короткого
замыкания или обрыва электрической цепи.

Меры предосторожности

Українська

Просмотр телевизора

Вступ

• Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при
плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного
времени утомляет глаза.
• При пользовании наушниками не устанавливайте слишком
большую громкость, чтобы не повредить слух.

Дякуємо, що ви обрали цей продукт від Sony.
Перед початком експлуатації телевізора уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для використання у майбутньому.

ЖК-экран
• Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число
эффективных точек достигает 99,99% и выше, на экране могут
постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие
или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое
не является признаком неисправности.
• Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте
на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к
неравномерности изображения или повреждению ЖК-экрана.
• Если телевизор работает в холодном месте, изображение может
оказаться размытым или слишком темным. Это не является
признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением
температуры.
• При продолжительной демонстрации неподвижного
изображения могут появляться остаточные изображения. Через
несколько секунд они могут исчезнуть.
• Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не
является признаком неисправности.
• ЖК-экран содержит небольшое количество жидких кристаллов.
При утилизации соблюдайте соответствующие местные
положения и инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом
телевизора и их чистка
Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините
кабель от сети.
Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и
покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры
предосторожности.
• Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора
осторожно протирайте его мягкой ткань. Если пыль не удаляется
полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в
слабом растворе мягкого моющего средства.
• Никогда не разбрызгивайте воду или моющее
средство прямо на телевизор. Скопление
жидкости внизу экрана или на наружных
поверхностях и проникновение внутрь
телевизора может привести к выходу
телевизора из строя.
• Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы,
щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие
летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или
инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с
изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса
или поверхность экрана.
• Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется
периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью
пылесоса.
• При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его
положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания
телевизора с подставки.

Дополнительные устройства
• Держите дополнительные компоненты или оборудование,
излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от
телевизора. В противном случае может иметь место искажение
изображения и/или звука.
• Данное оборудование протестировано и признано отвечающим
требованиям к предельным значениям, установленным в
Директиве ЭМС, при использовании соединительного сигнального
кабеля длиной менее 3 метров.

Рекомендации по разъему типа F
Внутренняя жила должна выступать из разъема менее чем на
1,5 мм.
макс. 7 мм
макс. 1,5 мм
(Справочный рисунок разъема типа F)

Предупреждение относительно использования
пульта ДУ
• Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
• Не используйте одновременно батарейки различных типов или
старые и новые батарейки.
• При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны
окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации
батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по
этому поводу в местные органы власти.
• Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не
становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
• Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте,
подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во
влажном помещении.

Беспроводная функция устройства
• Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования
(электронных стимуляторов сердца и т.д.), поскольку это может
привести к неисправности последнего.
• Несмотря на то, что данное устройство передает/получает
зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного
перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую
проблему такого рода.

Примітка

• Інструкції щодо «Настінного кріпленняі» вміщені в посібнику з
експлуатації цього телевізора.
• Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від зображень та
ілюстрацій у Короткому посібнику та в цьому посібнику.

Розташування ідентифікаційної етикетки
Етикетки, на яких вказано номер моделі, дату виробництва (місяць/
рік) й електричні параметри (відповідно до діючих правил безпеки),
знаходяться ззаду на телевізорі або на упаковці.
Етикетки з номером моделі та серійним номером знаходяться знизу
на мережевому адаптері.
Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі
штрих-кодом у наступному форматі:MM.YYYY,
де MM - місяць, YYYY - рік виготовлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЩОБ УНИКНУТИ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ Й
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО
ВОГНЮ ПОДАЛІ ВІД ЦЬОГО
ВИРОБУ.
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
Назва виробу: Телевізор
Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що телевізор моделі
KDL-32W503A відповідає вимогам та іншим застосовним
положенням Технічного регламенту радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
Отримати декларацію відповідності можна за адресою ТОВ «Соні
Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна, e-mail info@sony.ua.

Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149);
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785);
– Технічного регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо
108-0075, Японія.
Вироблено на підприємствах в Словаччині та Малайзії.
Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності
вимогам технічних регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна

Відомості з безпеки
УВАГА!
Батарейки не повинні зазнавати дії високих температур, наприклад
знаходитися під променями сонця, поблизу вогню тощо.

Встановлення/налаштування
Встановіть та використовуйте телевізор згідно з
нижченаведеними інструкціями з метою запобігання ризику
виникнення пожежі, ураження електричним струмом та/або травм.

Встановлення
• Телевізор має бути встановлений поблизу легкодоступної
електричної розетки.
• Поставте телевізор на надійній рівній поверхні.
• Встановлення телевізора на стіну повинен здійснювати тільки
кваліфікований працівник центру сервісного обслуговування.
• З міркувань безпеки рекомендується використовувати допоміжне
устаткування виробництва Sony, зокрема:
 кронштейн для настінного кріплення
• Приєднуючи монтажні гаки (підвіс) до телевізора, використовуйте
гвинти, що надаються в комплекті з кронштейном для настінного
кріплення. Розміри зображених гвинтів, що постачаються в
комплекті, наведено за умови вимірювання від з’єднувальної
поверхні монтажного гака (підвіс).
Діаметр і довжина гвинтів варіюються залежно від моделі
кронштейна для настінного кріплення.
Використання будь-яких інших гвинтів, крім комплектних, може
призвести до внутрішнього пошкодження телевізора або його
падіння тощо.
7 мм
Гвинт (надається у
комплекті з кронштейном
для настінного кріплення)
Монтажний гак (Підвіс)
Кріплення гака на задній
стороні телевізора

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
• Если телевизор, установленный на кронштейн для настенной
установки, используется в течение длительного времени, то, в
зависимости от материала стены, позади него или над ним могут
выцвести стены или отстать обои.
• После демонтажа кронштейна для настенной установки в стене
останутся отверстия от винтов.
• Не используйте кронштейн для настенной установки в месте,
подверженном воздействию механических вибраций.

Утилизация телевизора
Утилизация отслужившего
электрического и электронного
оборудования (директива
применяется в странах Евросоюза и
других европейских странах, где
действуют системы раздельного
сбора отходов)
Утилизация использованных
элементов питания (применяется в
странах Евросоюза и других
европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)

Транспортування
• Перед транспортуванням телевізора від’єднайте всі кабелі.
• Для транспортування великого телевізора потрібно дві або три
особи.
• При транспортуванні телевізора вручну тримайте його, як
показано на малюнку. Не натискайте на РК-панель та рамку
довкола екрана.

• При переміщенні телевізора оберігайте його від поштовхів або
надмірної вібрації.
• При транспортуванні телевізора до сервісного центру або при
переїзді запакуйте його в коробку, використовуючи призначені
для нього пакувальні матеріали.

Захист телевізора від перекидання
• Перед тим як вкручувати гвинт кріплення, покладіть телевізор
екраном донизу на стійку поверхню, що має більші розміри, ніж
телевізор.
• Щоб не пошкодити РК-екран, застеліть поверхню шматком м’якої
тканини.

Вентиляція
• Ніколи не закривайте вентиляційні отвори і нічого не вставляйте у
корпус.
• Залишіть вільний простір навколо телевізора, як показано нижче.
• Переконайтеся, що ТВ вентилюється належним чином. Потрібно,
щоб навколо ТВ було достатньо вільного місця, як це зображено на
ілюстрації.

Встановлення на стіні
30 см
10 см

10 см

Места расположения:
• На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на
берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в
медицинских учреждениях, в неустойчивом положении; вблизи
воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги
или дыма.
• При установке в раздевалке бассейна или
горячего источника присутствующие в воздухе
сера и т. п. могут вызвать повреждения
телевизора.
• Для обеспечения наилучшего качества
изображения не подвергайте экран
воздействию прямого освещения или солнечного света.
• Телевизор не рекомендуется переносить из холодного
помещения в теплое. Резкие изменения температуры в
помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может
привести к снижению качества изображения телевизора
и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного
испарения влаги, прежде чем включать телевизор.

10 см
Залиште принаймні такий простір вільним
навколо телевізора.

Встановлення за допомогою підпори
30 см
10 см

10 см

6 см

Залиште принаймні такий простір вільним
навколо телевізора.

• Для забезпечення належної вентиляції та запобігання
накопиченню бруду або пилу:
 Не кладіть телевізор у горизонтальне положення, не
встановлюйте його нижньою стороною догори, задом наперед
або на бік.
 Не ставте телевізор на полицю, килим, постіль або у шафу.
 Не накривайте телевізор тканиною, такою як занавіски, або
іншими речами, наприклад газетами тощо.
 Не встановлюйте телевізор так, як показано нижче.
Циркуляція повітря неможлива.

Стіна

Стіна

У разі виникнення нижченаведених проблем...
У разі виникнення будь-якої з нижченаведених проблем негайно
вимкніть телевізор і від’єднайте кабель живлення від
електромережі.
Зверніться до свого продавця або сервісного центру Sony з
проханням, щоб ваш телевізор перевірив кваліфікований
працівник.

Коли:
 Кабель живлення пошкоджено.
 Штепсель погано тримається в електричній розетці.
 Телевізор пошкоджено у результаті падіння, удару або
потрапляння у нього якого-небудь предмета.
 Через отвори у корпусі всередину потрапила рідина або твердий
предмет.

Про температуру РК-дисплея
Якщо РК-дисплей використовується протягом тривалого часу, то
зона навколо нього нагрівається. Це можна відчути на дотик.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ
Кабель живлення
Поводьтеся із кабелем живлення і розеткою у зазначений нижче
спосіб, щоб запобігти ризику виникнення пожежі, ураження
електричним струмом або пошкодження та/або травм:
 Використовуйте кабель живлення, наданий тільки компанією
Sony, а не іншими постачальниками.
 Вставляйте штепсель до електричної розетки до кінця.
 Підключайте телевізор тільки до мережі змінного струму з
напругою 220-240 В.
 При підключенні кабелів заради власної безпеки обов’язково
від’єднайте кабель живлення і слідкуйте, щоб не заплутатися
ногами у кабелях.
 Від’єднайте кабель живлення від розетки перед ремонтом або
переміщенням телевізора.
 Тримайте кабель живлення подалі від джерел тепла.
 Регулярно виймайте штепсель із розетки й очищайте його. Якщо
штепсель вкритий пилом і на нього потрапляє волога, його
ізоляція може зіпсуватися, що може призвести до пожежі.

Примітка
• Не використовуйте наданий кабель живлення із жодним іншим
обладнанням.
• Не защемляйте, не згинайте і не перекручуйте кабель живлення
надто сильно. Струмопровідні жили можуть оголитися або
зламатися.
• Не модифікуйте кабель живлення.
• Не кладіть важкі речі на кабель живлення.
• Не тягніть кабель живлення при від’єднанні його від електричної
розетки.
• Не підключайте надто багато приладів до однієї розетки.
• Не використовуйте електричну розетку, що не забезпечує
належного прилягання контактів штепселя.

ПРИМІТКА ЩОДО МЕРЕЖЕВОГО АДАПТЕРА
Попередження
Щоб знизити ризик займання й ураження електричним струмом, не
піддавайте цей прилад впливу дощу чи вологи.
Щоб виключити можливість загоряння й ураження електричним
струмом, не ставте на прилад предмети, наповнені водою,
наприклад вази. Не встановлюйте прилад у замкненому просторі,
наприклад у книжковій шафі тощо.
• Розетка має знаходитися поблизу обладнання і бути легко
доступною.
• Використовуйте мережевий адаптер і кабель живлення, що
додаються.
• Не використовуйте інший мережевий адаптер. Це може
спричинити несправність.
• Підключайте мережевий адаптер до легко доступної розетки.
• Не намотуйте кабель живлення навколо
мережевого адаптера. Це може призвести до
пошкодження жил кабелю та спричинити
несправність медіаприймача.
• Не торкайтеся до мережевого адаптера
вологими руками.
• Помітивши якість неполадки, негайно від’єднайте мережевий
адаптер від розетки.
• Навіть після вимкнення прилад залишається підключеним до
електричної мережі. Від’єднайте його від розетки.
• При тривалому використанні мережевий адаптер нагрівається. Це
можна відчути, доторкнувшись до нього рукою.

Заборонене використання
Не встановлюйте/використовуйте телевізор у нижчезазначених
місцях, оточеннях і ситуаціях, оскільки це може призвести до
несправності телевізора, пожежі, ураження електричним струмом,
пошкодження та/або травм.

Місце:
• Надворі (під прямим сонячним промінням), на морському
узбережжі, на кораблі або іншому судні, всередині транспортного
засобу, у медичних закладах, нестабільних місцях, поблизу
відкритих водойм або джерел води, в умовах дощу або диму.
• У разі встановлення у вбиральні публічної
лазні чи курорту з гарячими джерелами
можливе пошкодження телевізора сіркою, що
міститься в повітрі, тощо.
• Для досягнення найвищої якості зображення
подбайте про те, щоб екран не був спрямований на сонце чи
джерело штучного освітлення.
• Не заносьте телевізор із холоду в тепле приміщення. Різка зміна
температури може викликати конденсацію вологи. Це може
призвести до погіршення якості зображення і якості відтворення
кольорів. У такому разі дайте волозі повністю випаруватися і лише
потім вмикайте телевізор.

Оточення:
• Гарячі, вологі або надмірно запилені місця; місця, куди можуть
потрапити комахи; де телевізор може зазнати механічної вібрації,
поблизу займистих речей (свічок тощо). Захищайте телевізор від
крапель і бризок рідини та не ставте на нього наповнені рідиною
предмети, наприклад вази.
• Не встановлюйте телевізор у вологих і
пильних місцях, а також у приміщеннях, де
присутній маслянистий дим або пара (поряд
із кухонним столом чи зволожувачем). Це
може спричинити пожежу, електричний
удар або деформацію.
• Не встановлюйте телевізор у місцях, які перебувають під дією
високих температур, наприклад, під прямими сонячними
променями, поблизу батареї опалення або нагрівальновентиляційної системи. Перегрівання телевізора може призвести
до деформації корпуса і пошкодження самого пристрою.

Ситуація:
• Не використовуйте телевізор, якщо у вас мокрі руки, якщо корпус
телевізора знятий, а також не використовуйте його з устаткування,
не рекомендованим виробником. Від’єднуйте телевізор від
розетки та антени під час грози.
• Не встановлюйте телевізор так, щоб він
виступав у оточуючий простір. Від удару об
телевізор можуть постраждати люди й
пошкодитися інші предмети.

Нижче наведено інформацію про належне використання
кронштейна для настінного кріплення. Уважно прочитайте цю
інформацію і правильно використовуйте кронштейн для настінного
кріплення.

Інформація для споживачів:
Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки, щоб уникнути
серйозних травм у результаті пожежі, електричного удару,
перекидання чи падіння виробу.
• Довіряйте виконувати встановлення ліцензованим підрядникам і
тримайте малих дітей подалі під час встановлення.
• Довіряйте виконувати транспортування і демонтаж телевізора
ліцензованим підрядникам.
• Не викручуйте гвинти і т. і. після монтажу телевізора.
• Не намагайтеся змінити конструкцію кронштейна для настінного
кріплення.
• Не встановлюйте інше обладнання, окрім вказаного виробу.
• Не встановлюйте на кронштейн для настінного кріплення інші
предмети на додачу до телевізора.
• Не спирайтеся і не вішайтеся на телевізор.
• Не застосовуйте надмірну силу під час чищення чи технічного
обслуговування телевізора.

Інформація для дилерів і підрядників Sony:
Наступні інструкції стосуються тільки дилерів і підрядників Sony.
Обов’язково прочитайте наведені нижче правила техніки безпеки та
приділяйте особливу увагу безпеці під час встановлення, технічного
обслуговування і перевірки цього виробу.
• Не встановлюйте кронштейн для настінного
кріплення таким чином, що кути чи бічні поверхні
телевізора будуть виступати за площину стіни.
• Не встановлюйте телевізор під або над кондиціонером.
• Надійно встановіть кронштейн для настінного
кріплення на стіні, дотримуючись інструкцій у
Посібнику зі встановлення кронштейна для
настінного кріплення.
• Використовуйте гвинти і кріпильні елементи з
комплекту постачання відповідно до інструкцій у
Посібнику зі встановлення кронштейна для
настінного кріплення.
• Належним чином складіть кронштейни,
дотримуючись інструкцій у Посібнику зі встановлення кронштейна
для настінного кріплення.
• Надійно закручуйте гвинти у відповідних місцях.
• Оберігайте телевізор від струсів під час встановлення.
• Встановлюйте телевізор на рівній, вертикальній стіні.
• Після належного встановлення телевізора надійно зафіксуйте
кабелі.
• У разі защемлення кабелю живлення чи
з’єднувального кабелю внутрішні жили можуть
прорвати ізоляцію, спричинивши коротке
замикання чи розімкнення електричного контуру.

Застережні заходи
Перегляд телевізора
• Дивіться телевізор при помірному освітленні, оскільки перегляд
телевізора при поганому освітленні або протягом тривалого часу
призводить до напруження очей.
• Використовуючи навушники, відрегулюйте гучність таким чином,
щоб уникнути надмірних рівнів, оскільки в іншому разі це може
призвести до погіршення слуху.

РК-екран
• Незважаючи на те, що РК-екран виготовлений із використанням
високоточної технології і 99,99% або більше пікселів ефективно
функціонують, на екрані можуть з’являтися чорні точки або яскраві
точки світла (червоні, сині або зелені). Це структурна властивість
РК-екрана, а не результат його несправності.
• Не штовхайте й не дряпайте передній фільтр і не кладіть речі на
цей телевізор. Зображення може стати нерівномірним або
РК-екран може бути пошкоджено.
• Якщо телевізор використовується у холодному приміщенні,
зображення може стати розмитим або темним. Це не є ознакою
несправності. Такі явища зникають при підвищенні температури.
• При тривалому відтворенні нерухомих зображень на них може
з’являтися ореол.
• Екран і корпус нагріваються під час роботи телевізора. Це не є
несправністю.
• РК-екран містить невелику кількість рідкого кристала.
Дотримуйтеся місцевих постанов і правил щодо утилізації.

Догляд і чищення екрана/корпусу телевізора
Перед чищенням обов’язково від’єднайте кабель живлення
телевізора від електричної розетки.
Щоб запобігти погіршенню якості матеріалів або покриття екрана,
дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки.
• Щоб видалити пил із поверхні екрана/корпусу, обережно протріть
її м’якою тканиною. Якщо запилення стійке, протріть поверхню
м’якою тканиною, злегка змоченою слабким розчином мийного
засобу.
• Не розбризкуйте воду або миючий засіб
безпосередньо на телевізор. Рідина може
потрапити на нижню частину екрана чи на
зовнішні деталі, а потім всередину приладу і
пошкодити телевізор.
• Ніколи не використовуйте жодні жорсткі
тканини, лужні або кислотні розчини й порошки для чищення або
леткі розчинники, зокрема спирт, бензол, розріджувачі,
інсектициди тощо. Використання таких речовин або тривалий
контакт із гумою або вінілом може призвести до пошкодження
поверхні екрана і матеріалу, з якого зроблено корпус.
• Для забезпечення належної вентиляції рекомендуємо періодично
чистити вентиляційні отвори за допомогою пилососа.
• Регулюючи кут повороту телевізора, повертайте його повільно,
щоб уникнути його переміщення або зсуву зі своєї підставки.

Додаткове обладнання
• Тримайте додаткові компоненти або будь-яке обладнання, від
якого йде електромагнітне випромінювання, подалі від
телевізора. Інакше це може спричинити спотворення зображення
та/або виникнення шуму.
• Це обладнання належним чином випробуване та визнане таким,
що забезпечує функціонування з обмеженнями, визначеними у
директиві щодо електромагнітної сумісності (EMC Directive) за
використання сигнальних кабелів, коротших за 3 метри.

Поломка компонентів:

Рекомендація щодо штекера типу F

• Не кидайте нічого в телевізор. Скло екрана може розбитися від
удару та спричинити серйозну травму.
• Якщо корпус телевізора тріснув, не торкайтеся його, доки ви не
від’єднаєте силовий шнур від електромережі. Інакше може статися
ураження електричним струмом.

Внутрішній дріт повинен виступати за з’єднувальну частину не
більше, ніж на 1,5 мм.

Коли телевізор не використовується

макс. 1,5 мм.
(Довідкова схема штекера типу F)

• Якщо ви не будете використовувати телевізор протягом кількох
днів, його слід від’єднанти від електромережі з міркувань безпеки
та збереження навколишнього середовища.
• Оскільки просте вимикання телевізора не означає його
від’єднання від електромережі, потрібно витягнути штепсель з
електричної розетки, щоб відключити телевізор повністю.
• Однак деякі телевізори мають такі функції, для належної роботи
яких телевізори мають залишатися в режимі очікування.

Щодо дітей
• Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.
• Тримайте малі деталі поза доступом дітей, щоб діти їх випадково
не проковтнули.

макс. 7 мм.

Застереження щодо поводження з пультом
дистанційного керування
• Встановлюючи елементи живлення, слідкуйте за правильністю
полярності.
• Не використовуйте одночасно елементи живлення різних типів
або старі й нові елементи живлення.
• Утилізуйте елементи живлення без шкоди для навколишнього
середовища. У певних регіонах існують правила щодо утилізації
елементів живлення. Будь ласка, дізнайтеся про це у місцевих
органах влади.
• Поводьтеся з пультом обережно. Не впускайте, не наступайте на
нього та не допускайте пролиття на нього жодних рідин.
• Не кладіть пульт поблизу джерел тепла, під пряме сонячне
проміння та у вологі місця.

Функціонування пристрою у бездротовому режимі
• Не використовуйте цей пристрій у безпосередній близькості від
медичного обладнання (електрокардіостимуляторів тощо),
оскільки це може призвести до перебоїв у роботі медичного
обладнання.
• Не зважаючи на те, що цей пристрій передає/отримує кодовані
сигнали, остерігайтеся несанкціонованого перехоплення.
Виробник не несе відповідальності за виникнення будь-яких
проблемних ситуацій у зв’язку з цим.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

• У залежності від матеріалу стіни тривале використання телевізора
на кронштейні для настінного кріплення може спричинити
знебарвлення стіни позаду телевізора і над ним або відклеювання
шпалер.
• Якщо демонтувати встановлений раніше кронштейн для
настінного кріплення, то в стіні залишаться отвори від гвинтів.
• Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення в місцях, де
він буде зазнавати дії механічної вібрації.

Утилізація телевізора
Утилізація старого електричного та
електронного обладнання
(застосовується в Європейському
союзі та інших європейських країнах
із системами роздільного збирання
сміття)

Переробка використаних елементів
живлення (директива діє у межах
країн Європейського Союзу та інших
країн Європи зі системами
роздільного збору відходів)

