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NATURE SOUND/PRESET

Φακός προβολέα

Μονάδα προβολέα

Οθόνη

Καλωδιακή κεραία FM
Καλώδιο ρεύματος AC

Χρησιμοποιήστε τις ανάγλυφες κουκκίδες που υπάρχουν
στα VOL/SET + και TUNING + και τους ανάγλυφους χαρακτήρες
που υπάρχουν στα 3 (NATURE SOUND/PRESET) και ALARM
RESET/OFF ως οδηγό για τον χειρισμό της μονάδας.
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Ελληνικά
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά αυτόν τον οδηγό
και φυλάξτε τον για μελλοντική
χρήση.
Για τους πελάτες
στην Ευρώπη
Εγγραφείτε τώρα για δωρεάν
ενημερώσεις στο:
www.sony-europe.com/myproducts
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις
οπές εξαερισμού της συσκευής
με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες, κλπ. και μην
τοποθετείτε αναμμένα κεριά
πάνω στη συσκευή.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η
συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται
σε σταγονίδια νερού και δεν
πρέπει να τοποθετούνται πάνω
στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα
με υγρά, όπως ανθοδοχεία.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως μια
βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο
ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή
τις συσκευές που περιέχουν
μπαταρίες σε υπερβολική
θερμότητα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, όπως ηλιακό φως,
φωτιά, κλπ.

Επειδή το καλώδιο ρεύματος
χρησιμοποιείται για την
αποσύνδεση της συσκευής
από την πρίζα, συνδέστε τη
συσκευή σε μια πρίζα στην οποία
έχετε εύκολη πρόσβαση. Αν
παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία
στη λειτουργία της συσκευής,
αποσυνδέστε αμέσως το φις από
την πρίζα.
Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από
την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος
AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα
και αν η ίδια η μονάδα είναι εκτός
λειτουργίας.
Η ετικέτα με το όνομα του
προϊόντος και σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με
την ασφάλεια βρίσκεται στο
εξωτερικό κάτω μέρος της
μονάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία
δεν αντικατασταθεί με σωστό
τρόπο. Αντικαταστήστε τη μόνο
με μπαταρία ίδιου τύπου.
Σημείωση για τους πελάτες:
οι παρακάτω πληροφορίες
ισχύουν μόνο για τις συσκευές
που πωλούνται στις χώρες
που ισχύουν οι Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το προϊόν αυτό έχει
κατασκευαστεί από, ή για
λογαριασμό της Sony
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Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με
τη συμμόρφωση των προϊόντων
ως προς τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να απευθύνονται στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε
θέματα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που δίνονται στα
χωριστά έγγραφα σέρβις ή
εγγύησης.
Η ισχύς της σήμανσης CE
περιορίζεται μόνο σε αυτές τις
χώρες όπου επιβάλλεται από
το νόμο, κυρίως τις χώρες του
ΕΕΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός
Χώρος).
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
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
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απορρίμματα.
Σε μερικές μπαταρίες αυτό
το σύμβολο ενδέχεται να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή
του μολύβδου (Pb) προστίθενται
αν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή
απόρριψη αυτών των μπαταριών,
βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών συνεπειών στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της
μπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη
των 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 τη 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 τις τοπικές
Δημοτικές Αρχές, την τοπική
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων, ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή τη μπαταρία.

Προφυλάξεις

• Χρησιμοποιείστε τη μονάδα
με την πηγή τροφοδοσίας
ρεύματος που αναφέρεται στα
“Τεχνικά Χαρακτηριστικά”.
• Για να αποσυνδέσετε
το καλώδιο ρεύματος AC,
τραβήξτε το από το φις και όχι
από το καλώδιο.
• Μην αφήνετε τη μονάδα
σε σημεία κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως καλοριφέρ
ή αγωγούς θερμού αέρα, ή σε
σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο
ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη,
μηχανικούς κραδασμούς και
καταπονήσεις.
• Επιτρέψτε επαρκή κυκλοφορία
του αέρα για να αποφύγετε
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
την αύξηση της εσωτερικής
• Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί
θερμοκρασίας. Μην
αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.
τοποθετείτε τη μονάδα σε μια
Μην την επαναφορτίζετε, μην
επιφάνεια (χαλί, κουβέρτα,
την αποσυναρμολογείτε και
κλπ.) ή κοντά σε υλικά
μην την πετάτε στη φωτιά.
(κουρτίνες) που θα μπορούσαν
• Απορρίψτε
να φράξουν τις οπές
τις χρησιμοποιημένες
εξαερισμού.
μπαταρίες με τον ενδεδειγμένο
• Αν κάποιο στερεό αντικείμενο
τρόπο και σύμφωνα με τους
ή κάποιο υγρό εισχωρήσει
τοπικούς περιβαλλοντικούς
μέσα στη μονάδα,
νόμους και κανονισμούς.
αποσυνδέστε τη από την πρίζα
Κρατήστε τις μακριά από τα
και φροντίστε να ελεγχθεί από
παιδιά.
εξειδικευμένο προσωπικό πριν
Πνευματικά Δικαιώματα
τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
και Άδειες
• Για να καθαρίσετε
• Το No Power No Problem™
το περίβλημα, χρησιμοποιείστε
είναι εμπορικό σήμα της Sony
ένα απαλό ύφασμα
Corporation.
εμποτισμένο με διάλυμα
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ήπιου καθαριστικού. Μη
χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως
οινόπνευμα ή βενζίνη, διότι
ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημιά στο φινίρισμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
• Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη
μπαταρία με τον ενδεδειγμένο
τρόπο. Κρατήστε τη μπαταρία
λιθίου μακριά από τα παιδιά.
Αν η μπαταρία καταπωθεί,
συμβουλευτείτε αμέσως έναν
γιατρό.
• Σκουπίστε τη μπαταρίαμε
ένα στεγνό ύφασμα για να
εξασφαλίσετε καλή επαφή.
• Προσέξτε τη σωστή πολικότητα
όταν εγκαθιστάτε τη μπαταρία.
• Μην κρατάτε τη μπαταρία
με μεταλλική λαβίδα γιατί
μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα.
• Μην εκθέτετε τη μπαταρία
σε υπερβολική θερμότητα,
όπως άμεσο ηλιακό φως,
φωτιά, κλπ.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες
ή προβλήματα που σχετίζονται
με τη μονάδα σας, παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
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Ξεκινώντας
Σύνδεση της κεραίας ΑΜ
σχήματος βρόγχου
Το σχήμα και το μήκος της
κεραίας είναι σχεδιασμένα για
να λαμβάνει σήματα ΑΜ. Μην
αποσυναρμολογείτε και μην
τυλίγετε την κεραία.

1 Σηκώστε την πλαστική βάση

και ταιριάξτε την κεραία στην
υποδοχή της βάσης.

Πλαστική
βάση

Πιέστε την κεραία
μέσα στη βάση,
μέχρι να κάνει κλικ.

2 Εισάγετε το φις της κεραίας

AM στον ακροδέκτη AM ANTENNA της μονάδας.

Για να αφαιρέσετε την κεραία εργοστάσιο και τροφοδοτείται
από την εφεδρική μπαταρία.)
AM σχήματος βρόγχου
Ωθήστε και κρατήστε πιεσμένη
προς τα κάτω την ασφάλεια
του τερματικού της κεραίας
και αφαιρέστε την κεραία AM
σχήματος βρόγχου.

Σύνδεση σε μια πηγή
τροφοδοσίας ρεύματος
AC
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
AC σε μια πρίζα.

Προς
την πρίζα

Ρύθμιση του ρολογιού
για πρώτη φορά
Το μόνο που χρειάζεται για να
ρυθμίσετε το ρολόι για πρώτη
φορά είναι να επιλέξετε τη ζώνη
ώρας.
Εάν ζείτε στην ζώνη Ώρας
Κεντρικής Ευρώπης, δεν
χρειάζεται να ρυθμίσετε την
περιοχή.

1 Πιέστε και κρατήστε

το TIME ZONE για τουλάχιστον
2 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός
περιοχής “1:00”.

2 Πιέστε επανειλημμένα το VOL/
SET + ή - για να επιλέξετε τον
αριθμό ως εξής:
Αριθμός Ζώνη ώρας
περιοχής
“0:00”

Στην οθόνη εμφανίζονται με τη
“1:00”
σειρά τα “μήνας και ημερομηνία”
(για περίπου 2 δευτερόλεπτα)”➝
έτος” (για περίπου 2
δευτερόλεπτα) ➝ “τρέχουσα
“2:00”
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET:
Central European Time)”.
(Η μονάδα αυτή είναι ρυθμισμένη
στην τρέχουσα ώρα CET από το

Ώρα Δυτικής
Ευρώπης
Ώρα Κεντρικής
Ευρώπης
(προεπιλογή)
Ώρα Ανατολικής
Ευρώπης
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3 Πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αν ζείτε σε μια άλλη χώρα/
περιοχή εκτός από αυτές τις
ζώνες ώρας
Ανατρέξτε στο “Χειροκίνητη
ρύθμιση του ρολογιού” για να
ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
Σημείωση
• Κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς και της πρώτης
χρήσης από εσάς, ενδέχεται να
σημειωθεί σφάλμα του ρολογιού.
Σε αυτή την περίπτωση,
ανατρέξτε στο “Χειροκίνητη
ρύθμιση του ρολογιού” για να
ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Σχετικά με τη ρύθμιση της
Αυτόματης Ώρας DST /
Θερινής Ώρας

Η μονάδα αυτή ρυθμίζει
αυτόματα τη θερινή ώρα. Στην
οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η
ένδειξη “DST” στην αρχή της
θερινής ώρας και σταματάει
να εμφανίζεται στο τέλος της
θερινής ώρας.
Η ρύθμιση της Αυτόματης Ώρας
DST / Θερινής Ώρας βασίζεται
στην ώρα GMT (Μέση Ώρα
Γκρίνουιτς).
Αριθμός περιοχής 0:
• Η θερινή ώρα αρχίζει
στις 1:00 ΑΜ (Προ
8

Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου.
• Η κανονική ώρα αρχίζει
στις 2:00 AM (Προ
Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Οκτωβρίου.
Αριθμός περιοχής 1:
• Η θερινή ώρα αρχίζει
στις 2:00 ΑΜ (Προ
Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου.
• Η κανονική ώρα αρχίζει
στις 3:00 AM (Προ
Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Οκτωβρίου.
Αριθμός περιοχής 2:
• Η θερινή ώρα αρχίζει
στις 3:00 ΑΜ (Προ
Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου.
• Η κανονική ώρα αρχίζει
στις 4:00 AM (Προ
Μεσημβρίας) την τελευταία
Κυριακή του Οκτωβρίου.
Σημείωση
Η εφαρμογή της ρύθμισης
DST / Θερινής Ώρας που
χρησιμοποιείται από τη
μονάδα και οι ημερομηνίες
έναρξης/ λήξης υπόκεινται σε
διαφοροποιήσεις λόγω συνθηκών
και του νόμου σε κάθε χώρα/
περιοχή. Αν αυτό αντιβαίνει στην
επιθυμητή ρύθμιση, ακυρώστε
την Αυτόματη ρύθμιση DST /
Θερινής Ώρας και ρυθμίστε το
ρολόι χειροκίνητα, ανάλογα με

τις προτιμήσεις σας. Οι πελάτες
Χειρισμοί
που ζουν σε χώρες που δεν
έχουν καθιερώσει τη θερινή ώρα
θα πρέπει να ακυρώσουν την
Χειροκίνητη ρύθμιση
Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερινής
του ρολογιού
Ώρας πριν χρησιμοποιήσουν
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του
αυτή τη συσκευή.
ρολογιού χειροκίνητα, χειριστείτε
τη μονάδα ως εξής.
Για να ακυρώσετε την

Αυτόματη ρύθμιση DST /
Θερινής Ώρας
Η Αυτόματη ρύθμιση DST
/ Θερινής Ώρας μπορεί να
ακυρωθεί.
Πιέστε και κρατήστε το
DST για τουλάχιστον δύο
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “Aut”➝“OFF”.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη
ρύθμιση DST/ θερινής ώρας
Πιέστε και κρατήστε το
DST για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “Aut”➝“On”.

1 Πιέστε και κρατήστε το SET

TIME/ DATE για τουλάχιστον
δύο δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη θα αρχίζει να
αναβοσβήνει το έτος.

2 Πιέστε επανειλημμένα το VOL/
SET + ή - για να ρυθμίσετε το
έτος και στη συνέχεια πιέστε
το SNOOZE/ BRIGHTNESS/
ENTER.

3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα
και την ώρα.
Μετά τη ρύθμιση της ώρας, θα
ακουστεί ένα μπιπ.

Σημειώσεις
• Αν δεν πιέσετε κανένα
πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
του ρολογιού, η ρύθμιση του
ρολογιού ακυρώνεται.
• Στο σύστημα είναι
εγκατεστημένο ένα ημερολόγιο
100 ετών (2013-2112).
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Για να αλλάξετε τη μορφή
της ώρας

Χρήση της Λειτουργίας
Προβολής

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του
24-ωρου συστήματος (προεπιλογή) Η Λειτουργία Προβολής σας
επιτρέπει να εμφανίσετε το ρολόι
και του 12-ωρου συστήματος για
και το ξυπνητήρι σε έναν κοντινό
την εμφάνιση της ώρας.
τοίχο ή οροφή, σε απόσταση 0,5
Πιέστε και κρατήστε το ALARM
έως 4 μέτρα.
RESET/OFF και το SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER για
περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η μορφή της ώρας αλλάζει
ανάμεσα στο 24-ωρο σύστημα
(“0:00” = μεσάνυχτα) και το
12-ωρο σύστημα (“ΑΜ 12:00” –
μεσάνυχτα).

Για να εμφανίσετε το έτος και
την ημερομηνία

Πιέστε μια φορά το το SET TIME/
DATE για να εμφανίσετε την
ημερομηνία και πιέστε το ξανά
για το έτος.
Για να επιστρέψετε στην
τρέχουσα οθόνη, πιέστε μια
φορά ξανά το SET TIME/
DATE. Διαφορετικά, σε μερικά
δευτερόλεπτα η οθόνη του
ρολογιού θα επανέλθει αυτόματα.

Όταν αρχίζει / τελειώνει η
θερινή ώρα ενώ η Αυτόματη
ρύθμιση θερινής ώρας / DST
είναι απενεργοποιημένη

1 Περιστρέψτε τη μονάδα του

προβολέα για να στρέψετε το
φακό του προβολέα προς την
κατάλληλη κατεύθυνση.

2 Πιέστε το PROJECTION.
3 Στρέψτε το FOCUS για να
ρυθμίσετε την εστίαση.

Για να απενεργοποιήσετε τον
προβολέα, πιέστε ξανά το PROJECTION.

Για να περιστρέψετε τη γωνία
προβολής

Πιέστε επανειλημμένα το ROTATE PROJECTION.
Αλλάξτε τη ρύθμιση του ρολογιού
Κάθε φορά που πιέζετε το
χειροκίνητα αν έχετε ακυρώσει
ROTATE PROJECTION, η γωνία
την Αυτόματη ρύθμιση θερινής
προβολής περιστρέφεται όπως
ώρας / DST.
στο Σχήμα A .
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Σημειώσεις
• Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας
μέσα στο φακό.
• Η Λειτουργία Προβολής
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
• Μερικοί τοίχοι και οροφές
ενδέχεται να μην εμφανίζουν
σωστά την προβαλλόμενη
εικόνα.
• Ο προβολέας μπορεί
να περιστραφεί κατά 900
αριστερά ή δεξιά από την
ανώτερη θέση και κάνει ένα
κλικ όταν επιστρέψει στην
ανώτερη θέση.
• Αν η μονάδα προβολής
περιστραφεί πέρα από το
επιτρεπόμενο σημείο, μπορεί
να πάθει ζημιά.
• Ο προβολέας θα τεθεί
αυτόματα εκτός λειτουργίας
μετά από 16 ώρες.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πιέστε επανειλημμένα το AM/
FM/NATURE SOUND για
να επιλέξετε την επιθυμητή
μπάντα (AM ή FM).

το TUNING + ή - (ή το SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER).

3 Ρυθμίστε την ένταση

χρησιμοποιώντας το VOL/SET
+ ή -.
Για να απενεργοποιήσετε το
ραδιόφωνο, πιέστε το ALARM
RESET/OFF.

Σημείωση
• Η ένδειξη συχνότητας
στα FM έχει ακρίβεια 0.1 MHz.
Για παράδειγμα, η συχνότητα
88.00 και η συχνότητα 88.05
εμφανίζεται ως “88.00 MHz”.

Προσυντονισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μπορείτε να προσυντονίσετε
έως και 5 σταθμούς FM και 5
σταθμούς AM.

1 Συντονιστείτε στο σταθμό που
θέλετε να προσυντονίσετε.

2 Πιέστε και κρατήστε το

επιθυμητό πλήκτρο NATURE
SOUND / PRESET (1 ως 5)
μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.

2 Πιέστε το TUNING + ή - για να
συντονιστείτε στην επιθυμητή
συχνότητα.

Αν πιέσετε και κρατήσετε το TUNING + ή - , αρχίζει η σάρωση. Η
σάρωση σταματάει όταν βρεθεί
ένας σταθμός και ξαναρχίζει μετά
από μερικά δευτερόλεπτα. Για να
σταματήσετε τη σάρωση, πιέστε

Παράδειγμα: Εμφανίζεται
η ακόλουθη οθόνη όταν
προσυντονίσετε τη συχνότητα
FM 105.7 MHz στον αριθμό
προσυντονισμού 3 για τα FM.
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Συντονισμός σε έναν
προσυντονισμένο σταθμό

1 Πιέστε επανειλημμένα το AM/
FM/NATURE SOUND για
να επιλέξετε την επιθυμητή
μπάντα (AM ή FM).

➡

2 Πιέστε το NATURE SOUND

/ PRESET (1 ως 5) στο οποίο
είναι αποθηκευμένος ο
επιθυμητός σταθμός.

3 Ρυθμίστε την ένταση

χρησιμοποιώντας το VOL/SET
+ ή -.

Η οθόνη δείχνει τη συχνότητα
για μερικά δευτερόλεπτα και
στη συνέχεια επανέρχεται στην
τρέχουσα ώρα.
Για να αλλάξετε τον
προσυντονισμένο σταθμό,
συντονιστείτε στον επιθυμητό
σταθμό και κρατήστε πιεσμένο
το NATURE SOUND / PRESET
(1 ως 5) μέχρι να ακούσετε ένα
μπιπ.
Σημείωση
• Αν αποθηκεύσετε έναν
άλλο σταθμό στον ίδιο
αριθμό προσυντονισμού, ο
προηγούμενος σταθμός θα
αντικατασταθεί.

Σημείωση
• Αν δεν έχει προσυντονιστεί
ακόμα κανένας σταθμός,
στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “Non”. Στη συνέχεια,
η μονάδα επιστρέφει στην ίδια
κατάσταση όπως στο βήμα 1.

Επιλογή ενός Φυσικού
Ήχου

Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει
πέντε τύπους Φυσικών Ήχων:
(Κύματα της Θάλασσας, Πουλιά,
Βροχή, Ρυάκι, Υποβρύχιος
Κόσμος)

1 Πιέστε επανειλημμένα το AM/
FM/NATURE SOUND για να
επιλέξετε τον Φυσικό Ήχο
(Nature Sound).

2 Πιέστε το επιθυμητό NATURE
SOUND/PRESET (1 ως 5).
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Εικονίδια

Τύπος ήχου
Κύματα της
Θάλασσας
Πουλιά
Βροχή
Ρυάκι
Υποβρύχιος
Κόσμος

Για να απενεργοποιήσετε τον
Φυσικό Ήχο, πιέστε το ALARM
RESET/OFF.
Σημείωση
• Όταν είναι σε χρήση κάποια
άλλη λειτουργία, οι Φυσικοί
Ήχοι δεν είναι διαθέσιμοι.

ρύθμιση του ρολογιού”).
• Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι
με το ραδιόφωνο,
προσυντονίστε πρώτα το
σταθμό που προτιμάτε. (Δείτε
το “Προσυντονισμός ενός
σταθμού”)

1 Πιέστε και κρατήστε το

SET ALARM / ALARM Α (ή
Β) για περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα.
Όταν ρυθμίζετε το ξυπνητήρι,
στην οθόνη αναβοσβήνει το “Α”
(ή το “Β”).

2 Πιέστε το VOL/SET + ή - για

να ρυθμίσετε την ώρα που
θέλετε και στη συνέχεια πιέστε
το SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

Ρύθμιση του
ξυπνητηριού
Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού
σας επιτρέπει να βάλετε δύο
ξυπνητήρια (ALARM Α και
ALARM Β).
Η ώρα αφύπνισης μπορεί να
ρυθμιστεί χωριστά για το καθένα
και μπορείτε να επιλέξετε τον
ήχο για το ξυπνητήρι μεταξύ
των “Φυσικοί Ήχοι” (NATURE),
“Ραδιόφωνο” (RADIO) και
“Βομβητής” (BUZZ).

Πριν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει
το ρολόι (δείτε το “Χειροκίνητη

3 Πιέστε το VOL/SET + ή - για

να ρυθμίσετε τα λεπτά και
πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

4 Πιέστε το VOL/SET + ή - για

να καθορίσετε την επιθυμητή
περίοδο για το ξυπνητήρι
(“WEEKDAY” (ΔευτέραΠαρασκευή), “WEEKEND”
(Σαββατοκύριακο), ή “EVERY13

DAY” (Κάθε μέρα)*) και πιέστε
το SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
* Στην περίπτωση του κάθε
μέρα, εμφανίζονται και οι δύο
ενδείξεις “WEEKDAY” και
“WEEKEND”.

Όταν επιλέγετε τον βομβητή
(BUZZ)
Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
ο βομβητής θα ηχήσει την
καθορισμένη ώρα, αυξάνοντας
σταδιακά σε ένταση. (Στην οθόνη
αναβοσβήνει το “Α” (ή το “Β”).)
Όταν επιλέγετε τους φυσικούς
ήχους (NATURE)
Προχωρήστε στο “ Β Ρύθμιση
του ξυπνητηριού με τους
Φυσικούς Ήχους”.
A Ρύθμιση του ξυπνητηριού
με το ραδιόφωνο

5 Πιέστε το VOL/SET + ή - για

να καθορίσετε τον επιθυμητό
τύπο ξυπνητηριού (“NATURE”
(Φυσικοί Ήχοι), “RADIO”
(Ραδιόφωνο), ή “BUZZ”
(Βομβητής)) και πιέστε το
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

6 Πιέστε το VOL/SET + ή – για
να επιλέξετε τη μπάντα AM ή
FM και πιέστε το SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

7 Πιέστε το VOL/SET + ή - (ή
Όταν επιλέγετε το ραδιόφωνο
(RADIO)
Προχωρήστε στο “ A Ρύθμιση
του ξυπνητηριού με το
ραδιόφωνο.”
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το NATURE SOUND/PRESET
(1 ως 5)) για να επιλέξετε τον
αριθμό προσυντονισμού του
σταθμού που θέλετε και πιέστε
το SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

Β Ρύθμιση του ξυπνητηριού
με Φυσικούς Ήχους

6 Πιέστε το VOL/SET + ή - (ή
Αν δεν έχει προσυντονιστεί
κανένας σταθμός
Στην οθόνη εμφανίζονται
εναλλάξ ο αριθμός
προσυντονισμού και η ένδειξη
“Non”. Σε αυτή την περίπτωση,
την προκαθορισμένη ώρα θα
ακουστεί ο βομβητής.

το NATURE SOUND/PRESET
(1 ως 5)) για να επιλέξετε τον
επιθυμητό Φυσικό Ήχο και
πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

8 Πιέστε το VOL/SET + ή – για
να ρυθμίσετε την ένταση και
πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Το ραδιόφωνο θα τεθεί σε
λειτουργία την καθορισμένη
ώρα, αυξάνοντας σταδιακά
σε ένταση. (Στην οθόνη
αναβοσβήνει το “Α” (ή το “Β”).)

7 Πιέστε το VOL/SET + ή - για

να ρυθμίσετε την ένταση και
πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Το ξυπνητήρι θα τεθεί σε
λειτουργία την καθορισμένη
ώρα με τον φυσικό ήχο,
αυξάνοντας σταδιακά
σε ένταση. (Στην οθόνη
αναβοσβήνει το “Α” (ή το “Β”).)
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Συμβουλές
• Όταν η ρύθμιση
του ξυπνητηριού ολοκληρωθεί,
Πιέστε το ALARM RESET/OFF
εμφανίζεται η ώρα ρύθμισης
για να κλείσετε το ξυπνητήρι.
του ξυπνητηριού.
Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά
την ίδια ώρα, την επόμενη ημέρα, • Αν πιέσετε και κρατήσετε
το SNOOZE/BRIGHTNESS/
ή το επόμενο σαββατοκύριακο.
ENTER για περισσότερο από 2
Για να κοιμηθείτε μερικά
δευτερόλεπτα ενώ ρυθμίζετε
λεπτά ακόμα
το ξυπνητήρι, η ρύθμιση του
Πιέστε το SNOOZE/BRIGHTξυπνητηριού ολοκληρώνεται
NESS/ENTER.
αμέσως.
Ο ήχος σταματάει, αλλά θα
αρχίσει ξανά αυτόματα μετά από Σημειώσεις
περίπου 10 λεπτά.
• Αν χτυπήσει ένα δεύτερο
Κάθε φορά που πιέζετε το
ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
του πρώτου (ή είναι
ο χρόνος αναβολής αφύπνισης
ενεργοποιημένη η λειτουργία
αλλάζει ως εξής:
αναβολής αφύπνισης), το
10 ➝20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 50 ➝ 60
δεύτερο ξυπνητήρι έχει
Η οθόνη δείχνει το χρόνο
προτεραιότητα.
αναβολής αφύπνισης για μερικά • Αν έχει ρυθμιστεί η ίδια ώρα
δευτερόλεπτα και επιστρέφει
τόσο για το ξυπνητήρι Α
στην τρέχουσα ώρα. (Στην οθόνη
όσο και για το ξυπνητήρι
αναβοσβήνει το “Α” (ή το “Β”).)
Β, το ξυπνητήρι Α έχει
προτεραιότητα.
Για να απενεργοποιήσετε το
•
Αν
δεν πραγματοποιηθεί
ξυπνητήρι
καμία ενέργεια όσο χτυπάει
Πιέστε το SET ALARM / ALARM
το ξυπνητήρι, το ξυπνητήρι θα
Α (ή Β).
σταματήσει μετά από περίπου
Η ένδειξη “Α” (ή “Β”) σταματάει
60 λεπτά.
να εμφανίζεται στην οθόνη.
• Όταν είναι ρυθμισμένη
Για να αλλάξετε μια ρύθμιση
η Αυτόματη DST/ θερινή ώρα,
του ξυπνητηριού
το ξυπνητήρι ενεργοποιείται
Ρυθμίστε ξανά το ξυπνητήρι.
ως εξής:
- Αν το ξυπνητήρι είναι
ρυθμισμένο σε μια ώρα που
παραλείπεται ως αποτέλεσμα

Για να σταματήσετε
το ξυπνητήρι
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της έναρξης της θερινής
• Η λειτουργία αναβολής
ώρας, το ξυπνητήρι θα
αφύπνισης δε λειτουργεί.
χτυπήσει την ώρα έναρξης της • Κατά τη διάρκεια
θερινής ώρας.
μιας διακοπής ρεύματος, το
- Αν το ξυπνητήρι είναι
ξυπνητήρι θα χτυπήσει την
ρυθμισμένο σε μια ώρα που
καθορισμένη ώρα μόνο μια
επαναλαμβάνεται δύο φορές
φορά.
ως αποτέλεσμα της λήξης της
θερινής ώρας, το ξυπνητήρι
Ρύθμιση του
θα χτυπήσει δύο φορές.
Σημείωση σχετικά με το
ξυπνητήρι στην περίπτωση
διακοπής ρεύματος
Στην περίπτωση διακοπής
ρεύματος, το ξυπνητήρι
λειτουργεί μέχρι να αδειάσει η
μπαταρία. Όμως, οι παρακάτω
λειτουργίες είναι διαφορετικές:
• Η οθόνη σβήνει.
• Όταν για το ξυπνητήρι έχει
επιλεγεί το ραδιόφωνο (RADIO)
ή οι φυσικοί ήχοι (NATURE), η
ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα
στο βομβητή.
• Αν η διακοπή ρεύματος συμβεί
ενώ χτυπάει το ξυπνητήρι, θα
ακουστεί ο βομβητής.
• Αν δεν πιεστεί
το ALARM RESET/OFF, το
ξυπνητήρι θα χτυπάει συνεχώς
για 5 περίπου λεπτά.
• Αν στην οθόνη εμφανιστεί
η ένδειξη “
“, το ξυπνητήρι
δε θα λειτουργήσει σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία αν
εμφανίζεται η ένδειξη “
“.

χρονοδιακόπτη ύπνου
Μπορείτε να κοιμηθείτε με το
ραδιόφωνο ή τους Φυσικούς
Ήχους χρησιμοποιώντας τον
χρονοδιακόπτη ύπνου που
απενεργοποιεί αυτόματα
το ραδιόφωνο ή τους
Φυσικούς Ήχους μετά από
ένα προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα.
Πιέστε το SLEEP ενώ
πραγματοποιείται αναπαραγωγή
από το ραδιόφωνο, ή
πραγματοποιείται αναπαραγωγή
των φυσικών ήχων.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
“SLEEP”.
Κάθε φορά που πιέζετε το
SLEEP, η διάρκεια (σε λεπτά)
αλλάζει ως εξής:

Η μονάδα θα πραγματοποιήσει
αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο
ή αναπαραγωγή των φυσικών
ήχων όση ώρα επιλέξετε και μετά
θα κλείσει.
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Για να απενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη ύπνου, πιέστε
επανειλημμένα το SLEEP για
να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη
ύπνου στη θέση “OFF”.

Ρύθμιση της
φωτεινότητας της
οθόνης

Είναι διαθέσιμα τρία επίπεδα

Για να κλείσετε το ραδιόφωνο φωτεινότητας.
ή τους φυσικούς ήχους πριν Πιέστε το SNOOZE/BRIGHTτην προκαθορισμένη ώρα
NESS/ENTER.
Πιέστε το ALARM RESET/OFF.

Κάθε φορά που πιέζετε το

Για να χρησιμοποιήσετε τόσο SNOOZE/BRIGHTNESS/ENτο χρονοδιακόπτη ύπνου, όσο TER, η φωτεινότητα στην οθόνη
αλλάζει ως εξής:
και το ξυπνητήρι
Μπορείτε να κοιμηθείτε με το
ραδιόφωνο ή τους φυσικούς
ήχους και να ξυπνήσετε
επίσης με το ξυπνητήρι την
προκαθορισμένη ώρα.
Ρυθμίστε το ξυπνητήρι και
στη συνέχεια ρυθμίστε τον
χρονοδιακόπτη ύπνου.
Συμβουλή
• Αν πιέσετε το SLEEP
ενώ είναι ενεργοποιημένος ο
χρονοδιακόπτης ύπνου, στην
οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος
που απομένει.
Σημείωση
• Όταν το ξυπνητήρι
είναι ρυθμισμένο να χτυπήσει
κατά τη διάρκεια που
είναι ενεργοποιημένος ο
χρονοδιακόπτης ύπνου, ο
χρονοδιακόπτης ύπνου θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα
όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
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Υψηλή (προεπιλογή)➝Μεσαία➝Χαμηλή

Όχι

Συμβουλή
• Μπορείτε επίσης
να απενεργοποιήσετε τον
φωτισμό της οθόνης πιέζοντας
και κρατώντας το SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Σημειώσεις
• Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι
ή είναι ενεργή η λειτουργία
αναβολής αφύπνισης (snooze),
η λειτουργία φωτεινότητας δεν
μπορεί να αλλάξει.
• Ακόμα και αν η φωτεινότητα
είναι απενεργοποιημένη, η
οθόνη φωτίζεται με χαμηλή
φωτεινότητα όταν χτυπήσει το
ξυπνητήρι.

Γενικές πληροφορίες

Φόρτιση
ενός smartphone
Μπορείτε να φορτίσετε ένα
smartphone συνδέοντάς το στη
μονάδα χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

Σχετικά με τη μπαταρία
ως εφεδρική πηγή
τροφοδοσίας ρεύματος
Η μονάδα αυτή περιέχει μια

Smartphone μπαταρία CR2032 ως εφεδρική

πηγή τροφοδοσίας ρεύματος
ώστε το ρολόι και το ξυπνητήρι
να συνεχίζουν να λειτουργούν σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος
(Σύστημα No Power No Problem).

Καλώδιο USB
που παρέχεται
με το smartphone

Σημειώσεις
• Δεν παρέχεται εγγύηση
ότι αυτή η μονάδα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση
όλων των προϊόντων που
μπορούν να φορτιστούν μέσω
USB.
• Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει
τροφοδοσίες ρεύματος
μεγαλύτερες από 5 V / 1.5 Α.
• Ελέγξτε την κατάσταση
φόρτισης από το smartphone.
• Αν ακουστεί ένας
προειδοποιητικός ήχος,
αποσυνδέστε το smartphone
από τη μονάδα.
• Η ευαισθησία λήψης
του ραδιοφώνου ενδέχεται να
περιοριστεί όταν φορτίζετε ένα
smartphone μέσω USB.

Πότε να αντικαθιστάτε
τη μπαταρία

Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί,
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
“
“.
Αν σημειωθεί μια διακοπή
ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι
αποφορτισμένη, η τρέχουσα ώρα
και το ξυπνητήρι θα διαγραφούν.
Σημείωση για τους πελάτες
στην Ευρώπη
• Το ρολόι είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο και η
μνήμη του τροφοδοτείται
από την προεγκατεστημένη
μπαταρία Sony CR2032. Αν
στην οθόνη εμφανιστεί η
ένδειξη “0:00” όταν η μονάδα
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συνδεθεί στην πρίζα για πρώτη
φορά, η μπαταρία μπορεί να
έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την
περίπτωση, συμβουλευτείτε
τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της Sony. Η προεγκατεστημένη
μπαταρία CR2032 θεωρείται
μέρος του προϊόντος και
καλύπτεται από την εγγύηση.
Θα πρέπει να δείξετε τη
“Σημείωση για τους πελάτες
στην Ευρώπη” (σε αυτές τις
οδηγίες χρήσης) σε έναν
πωλητή της Sony ώστε να
επικυρώσει την εγγύηση αυτού
του προϊόντος.

2 Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία
τραβώντας την έξω και
πιάνοντάς την.

3 Τοποθετήστε μια καινούργια

μπαταρία στο διαμέρισμα της
μπαταρίας με την πλευρά του
προς τα πάνω.

Αντικατάσταση
της εφεδρικής μπαταρίας

1 Διατηρήστε το φις AC

συνδεδεμένο στην πρίζα
και στη συνέχεια ανοίξτε το
διαμέρισμα της μπαταρίας στο
κάτω μέρος της μονάδας.
① Ξεσφίξτε
τελείως τη βίδα.

CR2032

4 Τοποθετήστε ξανά στη
② Ωθήστε
την ασφάλεια και
ανοίξτε το κάλυμμα
προς τα πάνω.
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θέση του το κάλυμμα του
διαμερίσματος της μπαταρίας
και σφίξτε τη βίδα.

5 Πιέστε το AM/FM/NATURE

SOUND για να σταματήσει να
εμφανίζεται η ένδειξη “
“
στην οθόνη.

Σημειώσεις
• Όταν αντικαθιστάτε
τη μπαταρία, μην
αποσυνδέετε το φις AC από
την πρίζα. Διαφορετικά, η
τρέχουσα ημερομηνία και
ώρα, το ξυπνητήρι και οι
προσυντονισμένοι σταθμοί θα
διαγραφούν.
• Αν η ρύθμιση του ρολογιού
διαγραφεί ενώ αντικαθιστάτε
τη μπαταρία, ρυθμίστε ξανά το
ρολόι. (Δείτε το “Χειροκίνητη
ρύθμιση του ρολογιού”).
• Αν η μονάδα πρόκειται
να παραμείνει αποσυνδεδεμένη
από την πρίζα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αφαιρέστε
τη μπαταρία για να αποφύγετε
την πιθανή ζημιά από διαρροή
και διάβρωση της μπαταρίας.

Επίλυση Προβλημάτων
Αν το πρόβλημα επιμένει
αφού ελέγξετε τα παρακάτω,
επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της
Sony.

Στο ρολόι αναβοσβήνει η
ένδειξη “0:00” ή “AM 12:00”
λόγω διακοπής ρεύματος.
• Η μπαταρία είναι
εξασθενημένη. Αφαιρέστε
την παλιά μπαταρία και
τοποθετήστε μια καινούργια.

Η λήψη δεν είναι ικανοποιητική
• Εκτείνετε την καλωδιακή
κεραία FM πλήρως για να
αυξήσετε την ευαισθησία
λήψης.
• Συνδέστε την παρεχόμενη
κεραία AM σχήματος βρόγχου
στη μονάδα. Περιστρέψτε
την κεραία οριζόντια για να
βελτιώσετε τη λήψη.
• Μην τοποθετείτε την κεραία
AM σχήματος βρόγχου κοντά
στη μονάδα ή άλλες συσκευές
AV, διότι μπορεί να σημειωθεί
θόρυβος.
• Κρατήστε τις συσκευές
αναπαραγωγής ψηφιακής
μουσικής ή τα κινητά τηλέφωνα
μακριά από την κεραία AM
σχήματος βρόγχου ή την
κεραία FM, διότι ενδέχεται να
υπάρξουν παρεμβολές στη
λήψη.
Το ξυπνητήρι δεν χτυπάει την
προκαθορισμένη ώρα.
• Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη
εμφανίζεται το “Α” ή το “Β”.
Το ραδιόφωνο ή οι φυσικοί
ήχοι έχουν ενεργοποιηθεί,
αλλά δεν ακούγεται ήχος την
προκαθορισμένη ώρα.
• Ελέγξτε την ένταση
του ξυπνητηριού.
Όταν ξεκινάει η θερινή ώρα,
το ρολόι δεν αλλάζει σε θερινή
ώρα αυτόματα.
• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι
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έχει ρυθμιστεί σωστά.
• Όταν στην οθόνη εμφανιστεί
η ένδειξη “Aut➝On” αφού
πιέσετε και κρατήσετε το
DST για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα, η Αυτόματη
λειτουργία DST/ θερινής ώρας
έχει ενεργοποιηθεί.

Έξοδος τροφοδοσίας
μέσω USB
Θύρα USB (DC OUT 5 V 1.5 A)

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Διαστάσεις
Περίπου 114.5 mm x 104 mm x
100.5 mm (π / υ / β) μαζί με τα
σημεία που προεξέχουν και τα
πλήκτρα χειρισμού

Εμφάνιση ώρας
Εναλλαγή ανάμεσα σε 24-ωρο
σύστημα (προεπιλογή) και 12ωρο σύστημα.
Περιοχή συχνοτήτων
Ζώνη
συχνοτήτων

Συχνότητα

Βήμα
καναλιού

FM

87,5-108 MHz

0,05 MHz

AM

531-1602 kHz

9 kHz

Ενδιάμεση συχνότητα
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Μεγάφωνο
Διάμετρος περίπου 4,0 cm, 8Ω
Ισχύς εξόδου
700 mW (με αρμονική
παραμόρφωση 10%)
Τροφοδοσία ρεύματος
230 V AC, 50 Hz
Εφεδρική τροφοδοσία: 3 V DC,
μια μπαταρία CR2032
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Φυσικοί ήχοι
Κύματα της Θάλασσας, Πουλιά,
Βροχή, Ρυάκι και Υποβρύχιος
Κόσμος

Βάρος
Περίπου 625 g μαζί με τη
μπαταρία CR2032
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Κεραία AM σχήματος βρόγχου (1)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη
�ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ
ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς, στ�υς
καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης
πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα
�υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για
να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής
αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων
Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς
εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ
Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται
ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ�
τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ�
αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί,
διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια/διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα
απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά
την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη
µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής
εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική
ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η
σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα
πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη
εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται
τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω
πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η
κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ� τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.

o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες
συµπεριλαµ�άν�νται:
‚ η ανα�άθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές ή τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται
στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές
πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε �ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε
σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα,
ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία,
ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί� παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν
τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ
ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ παρέ�εται ή συν�δεύει τ� πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή
της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν
ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη διάρκεια ισ�ύ�ς της
παρ�ύσας εγγύησης.

Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί
ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν την ε�αίρεση ή τ�ν περι�ρισµ� �ηµιών π�υ ��είλ�νται σε αµέλεια,
σε �αριά αµέλεια, σε εκ πρ�θέσεως παράπτωµα, σε δ�λ� και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση, δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ �αθµ�ύ, θα
ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.
Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε
τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την
ισ�ύ�υσα εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν θίγει
τα ν�µιµα δικαιώµατα π�υ ενδε��µένως να έ�ετε, �ύτε εκείνα π�υ δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να
περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η
διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρ�ύσι
Τµήµα Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
211 1980 703 (για κλήσεις απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
800 91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

FEDON adv. ✆ 210-6109979

Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε
απώλεια ή �ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε τα πρ�ϊ�ντα, τ� σέρ�ις, την παρ�ύσα εγγύηση, συµπεριλαµ�αν�µένων
–των �ικ�ν�µικών και άυλων απωλειών– τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς –της
απώλειας κερδών, εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων, απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε
συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων– της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
αυτή η απώλεια ή �ηµία α��ρά σε:
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ� �ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία
πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της εργασίας.
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ,
συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN έ�ει
ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).

