
ΠΡ�Σ��Η
Για να περι	ρίσετε τ	ν κίνδυν	 πυρκαγιάς ή
ηλεκτρ	πλη�ίας, µην εκθέτετε τη συσκευή στην
�ρ	�ή ή σε υγρασία.

Για να περι	ρίσετε τ	ν κίνδυν	 πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε τις 	πές ε�αερισµ	ύ της συσκευής µε
ε�ηµερίδες, τραπε 	µάντιλα, κ	υρτίνες, κλπ.
Επίσης, µην τ	π	θετείτε αναµµένα κεριά πάνω
στη συσκευή.

Για να περι	ρίσετε τ	ν κίνδυν	 πυρκαγιάς ή
ηλεκτρ	πλη�ίας, µην τ	π	θετείτε αντικείµενα
γεµάτα µε υγρά, #πως ανθ	δ	�εία, επάνω στη
συσκευή.

ΠΡ�Σ��Η
Η �ρήση 	πτικών 	ργάνων µε αυτ# τ	 πρ	ϊ#ν
αυ�άνει τ	ν κίνδυν	 για τα µάτια.

Σε µερικές �ώρες ενδέ�εται να υπάρ�	υν
καν#νες σ�ετικά µε την διάθεση των µπαταριών
π	υ �ρησιµ	π	ι	ύνται για την τρ	�	δ	σία αυτ	ύ
τ	υ πρ	ϊ#ντ	ς. Παρακαλ	ύµε συµ�	υλευτείτε τις
τ	πικές αρ�ές.

Η ισ�ύς της σήµανσης CE περι	ρί εται µ#ν	 σε
εκείνες τις �ώρες #π	υ επι�άλλεται απ# τ	ν ν#µ	,
κυρίως τις �ώρες τ	υ Ε+, (Ευρωπαϊκ#ς
+ικ	ν	µικ#ς ,ώρ	ς).

Απ
ρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρ�νικών Συσκευών (Ισ�ύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
�ώρες µε συστήµατα �ωριστής συλλ�γής
απ�ρριµµάτων)

Τ	 σύµ�	λ	 αυτ# επάνω στ	 πρ	ϊ#ν ή
στη συσκευασία τ	υ δεί�νει #τι αυτ#
τ	 πρ	ϊ#ν δεν πρέπει να
αντιµετωπί εται #πως τα 	ικιακά
απ	ρρίµµατα. Αντίθετα, θα πρέπει να
παραδίδεται στ	 κατάλληλ	 σηµεί	
συλλ	γής για ανακύκλωση των

ηλεκτρικών και ηλεκτρ	νικών συσκευών.
Ε�ασ�αλί 	ντας την σωστή απ#ρριψη αυτ	ύ τ	υ
πρ	ϊ#ντ	ς, �	ηθάτε στην πρ#ληψη πιθανών
αρνητικών συνεπειών στ	 περι�άλλ	ν και την
ανθρώπινη υγεία, 	ι 	π	ίες θα µπ	ρ	ύσαν να
πρ	κληθ	ύν απ# την µη ενδεδειγµένη διάθεση
αυτ	ύ τ	υ πρ	ϊ#ντ	ς. Η ανακύκλωση των υλικών
�	ηθάει στην δια�ύλα�η των �υσικών π#ρων. Για
περισσ#τερες πληρ	�	ρίες σ�ετικά µε την
ανακύκλωση αυτ	ύ τ	υ πρ	ϊ#ντ	ς, παρακαλ	ύµε
επικ	ινωνήστε µε τις τ	πικές δηµ	τικές αρ�ές,
την τ	πική υπηρεσία απ	κ	µιδής 	ικιακών
απ	ρριµµάτων, ή τ	 κατάστηµα απ# τ	 	π	ί	
αγ	ράσατε τ	 πρ	ϊ#ν.
Α�εσ	υάρ στα 	π	ία ε�αρµ# εται: Ακ	υστικά,
τηλε�ειριστήρι	

* Τ	 πλήκτρ	 �έρει µια ανάγλυ�η κ	υκκίδα.
** Μ#ν	 µ	ντέλα D-NE241, E18 και JE.

Τα “Ε18” και “JE” είναι 	 κωδικ#ς περι	�ής. Για να
�ρείτε τ	ν κωδικ# περι	�ής τ	υ µ	ντέλ	υ π	υ
αγ	ράσατε, ελέγ�τε τ	 πάνω αριστερ# µέρ	ς τ	υ bar
code π	υ υπάρ�ει στη συσκευασία.

∆ίσκ�ι π�υ µπ�ρεί να
αναπαράγει αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής CD
• ∆ίσκ�ι CD ή�	υ (δίσκ	ι CD µε µ	ρ�#τυπ	 

CD-DA)
• ∆ίσκ�ι CD MP3 (δίσκ	ι CD-R/CD-RW στ	υς

	π	ί	υς έ�	υν εγγρα�εί δεδ	µένα ή�	υ
συµπιεσµένα στ	 µ	ρ�#τυπ	 MP3)*
* Μπ	ρ	ύν να αναπαρα�θ	ύν µ#ν	 δίσκ	ι ISO 9660

Επιπέδ	υ 1/2 και δίσκ	ι µε µ	ρ�#τυπ	 επέκτασης
Joliet.

+ι τα�ύτητες µπιτ και συ�ν#τητες δειγµατ	ληψίας
π	υ µπ	ρεί να αναπαράγει αυτ# τ	 CD Player είναι
	ι παρακάτω. Μπ	ρ	ύν επίσης να αναπαρα�θ	ύν
αρ�εία Μετα�λητής Τα�ύτητας Μπιτ (VBR).

Τα�ύτητες µπιτ
Συ�ν
τητες
δειγµατ�ληψίας

MPEG-1 Layer 3 32-320 kbps 32/44.1/48 kHz

MPEG-2 Layer 3 8-160 kbps 16/22.05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer 3 8-160 kbps 8/11.025/12 kHz

∆ίσκ�ι CD MP3
,ρησιµ	π	ιήσιµ	ς αριθµ#ς 	µάδων και αρ�είων
• Μέγιστ	ς αριθµ#ς 	µάδων: 256
• Μέγιστ	ς αριθµ#ς αρ�είων: 512

Σειρά αναπαραγωγής
Η σειρά αναπαραγωγής ενδέ�εται να δια�έρει,
ανάλ	γα µε τη µέθ	δ	 π	υ �ρησιµ	π	ιείται για
την εγγρα�ή αρ�είων MP3 στ	ν δίσκ	. Στ	
παρακάτω παράδειγµα, τα αρ�εία αναπαράγ	νται
µε την σειρά 1 ως 7.

Σηµειώσεις
• Ανάλ	γα µε την π	ι#τητα των δίσκων και/ή την

κατάσταση της συσκευής εγγρα�ής, µπ	ρεί να
απαιτηθεί κάπ	ι	ς �ρ#ν	ς για την αρ�ή της

αναπαραγωγής. Είναι επίσης πιθαν# η αναπαραγωγή να
µην είναι δυνατή.

• Μην απ	θηκεύετε αρ�εία άλλ	υ τύπ	υ σε έναν δίσκ	
π	υ περιέ�ει αρ�εία MP3 και µην δηµι	υργείτε
περιττ	ύς �ακέλ	υς.

• Φρ	ντίστε να πρ	σθέσετε την επέκταση “mp3” στ	
#ν	µα των αρ�είων.
Ωστ#σ	, εάν πρ	σθέσετε την επέκταση “mp3” σε ένα
αρ�εί	 τ	 	π	ί	 δεν είναι αρ�εί	 MP3, η συσκευή
αναπαραγωγής δεν θα µπ	ρέσει να αναγνωρίσει σωστά
τ	 αρ�εί	.

• Για να συµπιέσετε µια πηγή σε ένα αρ�εί	 MP3,
συστήν	υµε να ρυθµίσετε τις παραµέτρ	υς συµπίεσης
σε “44.1 kHz”, “128 kbps” και “Constant Bit Rate”
(Σταθερή τα�ύτητα µπιτ).

• Για να πραγµατ	π	ιήσετε εγγρα�ή µέ�ρι τη µέγιστη
�ωρητικ#τητα τ	υ δίσκ	υ, ρυθµίστε τ	 λ	γισµικ#
εγγρα�ής σε “halting of writing” (διακ	πή εγγρα�ής).

Πηγές Τρ�3�δ�σίας Ρεύµατ�ς

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τις µπαταρίες (δεν
παρέ��νται)
1 Μετατ	πίστε τ	 OPEN για να αν	ί�ετε τ	

κάλυµµα της συσκευής και αν	ί�τε τ	 κάλυµµα
τ	υ διαµερίσµατ	ς των µπαταριών στ	
εσωτερικ# της συσκευής.

2 Τ	π	θετήστε δύ	 αλκαλικές µπαταρίες LR6
(µέγεθ	ς ΑΑ) ταιριά 	ντας τ	 ‘ µε τ	
διάγραµµα π	υ υπάρ�ει στ	 εσωτερικ# τ	υ CD
Player και κλείστε τ	 κάλυµµα ώστε να κάνει
κλικ. Εισάγετε πρώτα τ	 άκρ	 µε τ	 ’ (και για
τις δύ	 µπαταρίες).

∆ιάρκεια των µπαταριών* (ώρες κατά
πρ�σέγγιση)
(jταν τ	 CD Player �ρησιµ	π	ιείται πάνω σε
επίπεδη και σταθερή επι�άνεια.)
+ �ρ#ν	ς αναπαραγωγής π	ικίλει, ανάλ	γα µε τ	ν
τρ#π	 π	υ �ρησιµ	π	ιείται τ	 CD Player.

8ταν �ρησιµ�π�ιείτε δύ� αλκαλικές µπαταρίες
Sony LR6 (SG) (παράγ�νται στην Ιαπωνία)

G-PROTECTION G-On G-Off

CD ή�	υ 16 11

CD MP3 (Εγγε- 23 23
γραµµέν	 στα 
128 kbps)

* Τιµή µετρηµένη µε τα πρ#τυπα της JEITA (Ένωση
Βι	µη�ανιών Ηλεκτρ	νικής και Πληρ	�	ρικής
Τε�ν	λ	γίας Ιαπωνίας).

• Τα τµήµατα της ένδει�ης δεί�ν	υν την
εναπ	µέν	υσα διάρκεια της µπαταρίας κατά
πρ	σέγγιση. Ένα τµήµα δεν αντιπρ	σωπεύει
πάντα ένα τέταρτ	 της �ωρητικ#τητας της
µπαταρίας.

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�ν µετασ�ηµατιστή
AC
Συνδέστε τ	ν µετασ�ηµατιστή AC #πως �αίνεται
στις εικ#νες.

Αναπαραγωγή εν
ς CD
1 Μετατ	πίστε τ	 OPEN για να αν	ί�ετε τ	

κάλυµµα, πρ	σαρµ#στε τ	 CD στ	ν ά�	να και
στη συνέ�εια κλείστε τ	 κάλυµµα.

2 Πιέστε τ	 ^.
Για αναπαραγωγή απ# τ	 πρώτ	 κ	µµάτι, πιέστε
και κρατήστε τ	 ^ µέ�ρι να αρ�ίσει η
αναπαραγωγή #ταν τ	 CD Player είναι
σταµατηµέν	.
Για να µετακινηθείτε στις επ#µενες/
πρ	ηγ	ύµενες 	µάδες*, πιέστε πρώτα τ	
GROUP και στη συνέ�εια πιέστε τ	 + ή τ	

–. (Στ	 τηλε�ειριστήρι	: Πιέστε τ	 + ή 
τ	 –.)
* Μ#ν	 MP3 CD

• Αυτ# τ	 CD Player µπ	ρεί να παί�ει δίσκ	υς
CD-R/CD-RW π	υ έ�	υν εγγρα�εί στ	
µ	ρ�#τυπ	 Compact Disc Digital Audio (CD
Ή�	υ), αλλά 	ι δυνατ#τητες αναπαραγωγής
π	ικίλ	υν, ανάλ	γα µε την π	ι#τητα τ	υ
δίσκ	υ και την κατάσταση της συσκευής
εγγρα�ής.

• Τ	 πρ	ϊ#ν αυτ# είναι σ�εδιασµέν	 να
αναπαράγει δίσκ	υς π	υ συµµ	ρ�ών	νται µε
τ	 πρ#τυπ	 Compact Disc (CD).
Πρ#σ�ατα, διά�	ρες εταιρίες δίσκων έ�	υν
κυκλ	�	ρήσει δίσκ	υς π	υ είναι
κωδικ	π	ιηµέν	ι µε τε�ν	λ	γίες πρ	στασίας
των πνευµατικών δικαιωµάτων. Παρακαλ	ύµε
να έ�ετε υπ’ #ψη σας #τι µετα�ύ αυτών των
δίσκων υπάρ�	υν µερικ	ί π	υ δεν
συµµ	ρ�ών	νται µε τ	 πρ#τυπ	 CD και
ενδέ�εται να µην µπ	ρ	ύν να αναπαρα�θ	ύν
απ# αυτή τη συσκευή.

• Ανάλ	γα µε τ	ν δίσκ	 CD, αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέ�εται να εµ�ανί ει έναν
συν	λικ# αριθµ# αρ�είων π	υ περιλαµ�άνει
τ#σ	 τα αρ�εία π	υ µπ	ρ	ύν να
αναπαρα�θ	ύν, #σ	 και τα αρ�εία π	υ δεν
µπ	ρ	ύν να αναπαρα�θ	ύν. Ωστ#σ	, επειδή η
συσκευή παραλείπει τα αρ�εία π	υ δεν
µπ	ρ	ύν να αναπαρα�θ	ύν αυτ#µατα,
αναπαράγ	νται µ#ν	 τα αρ�εία π	υ µπ	ρ	ύν
να αναπαρα�θ	ύν.

Σηµείωση για τ�υς δίσκ�υς DualDisc
Ένας δίσκ	ς DualDisc είναι ένας δίσκ	ς µε δύ	
πλευρές, 	 	π	ί	ς συνδυά ει υλικ# εγγεγραµµέν	
σε µ	ρ�ή DVD στη µια πλευρά µε υλικ# ψη�ιακ	ύ
ή�	υ στην άλλη πλευρά. Ωστ#σ	, επειδή η πλευρά
τ	υ η�ητικ	ύ υλικ	ύ δεν συµµ	ρ�ώνεται µε τ	
πρ#τυπ	 Compact Disc (CD), δεν είναι εγγυηµένη
η αναπαραγωγή τ	υς απ# αυτ# τ	 πρ	ϊ#ν.

Λειτ�υργία ψη3ιακ�ύ MEGA BASS
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε
επανειληµµένα τ	 SOUND/AVLS για να επιλέ�ετε
τ	 “SND 1” ή τ	 “SND 2”.
Εάν 	 ή�	ς παρ	υσιά ει παραµ#ρ�ωση,
�αµηλώστε την ένταση.

Λειτ�υργία AVLS*
* Αυτ
µατ� Σύστηµα Περι�ρισµ�ύ της Έντασης
Πιέστε και κρατήστε τ	 SOUND/AVLS.
Εάν ανα�	σ�ήσει τρεις �	ρές τ	 “AVLS”, η
λειτ	υργία είναι ενεργ	π	ιηµένη.
Εάν ανα�	σ�ήσει µια �	ρά τ	 “AVLS”, η
λειτ	υργία είναι απενεργ	π	ιηµένη.

Λειτ�υργία AMS* / ΑναSήτησης
* Αυτ
µατ�ς Αισθητήρας Μ�υσικής
Για να �ρείτε την αρ�ή τ	υ
πρ	ηγ	ύµεν	υ/τρέ�	ντ	ς/επ#µεν	υ κ	µµατι	ύ ή
των επ#µενων κ	µµατιών: Πιέστε επανειληµµένα
τ	 =/+. Για να µετακινηθείτε γρήγ	ρα
πίσω/µπρ	στά: Πιέστε και κρατήστε τ	 =/+.

Λειτ�υργία Αναπαραγωγής
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε
επανειληµµένα τ	 P MODE/ :
Καµία ένδει�η (καν	νική αναπαραγωγή) t “
(αναπαραγωγή 	µάδας)”1) t “1” (αναπαραγωγή
εν#ς κ	µµατι	ύ) t “SHUF” (τυ�αία
αναπαραγωγή) t “ SHUF (τυ�αία
αναπαραγωγή 	µάδων)”2) t “     (αναπαραγωγή
µε σελιδ	δείκτες)”

συνε�ί�εται ,

ºÔÚËÙfi CD Player
+δηγίες ,ρήσης

Τ	 “WALKMAN” τ	 και τ	                    είναι κατ	�υρωµένα εµπ	ρικά σήµατα
της Sony Corporation.

D-NE240
D-NE241 http://www.sony.net/

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περι	ρισµέν	
�ώρ	, #πως σε µια �ι�λι	θήκη ή σε ένα
εντ	ι�ισµέν	 ντ	υλάπι.

+ κατασκευαστής αυτ	ύ τ	υ πρ	ϊ#ντ	ς είναι η
Sony corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τ#κυ	,
108-0075 Ιαπωνία.
+ ε�	υσι	δ	τηµέν	ς αντιπρ#σωπ	ς για τ	 EMC
και την ασ�άλεια των πρ	ϊ#ντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στ	υτγκάρδη, Γερµανία.
Για 	π	ιαδήπ	τε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης,
παρακαλώ ανατρέ�τε στις διευθύνσεις π	υ
δίν	νται στα �ωριστά έγγρα�α υπηρεσιών ή
εγγύησης.

DC IN 4,5 V

OPEN

Ακ	υστικά

HOLD (πίσω µέρ	ς)

∆ιάρκεια αναπαραγωγής

Λειτ	υργία
αναπαραγωγής

Εναπ	µέν	υσα
ενέργεια µπαταριών

Ένδει�η MP3

Ακρ	δέκτης REMOTE 2
(ακ	υστικών)

Μετασ�ηµατιστής AC

πρ	ς µια πρί α AC

^* (αναπαραγωγή/παύση)•
ENTER

=/+• (	µάδα) –/+

GROUP

Ρ MODE/

SOUND/AVLS

VOL +*/–

p (διακ	πή)•STOP

Αριθµ#ς κ	µµατι	ύ

Σελιδ	δείκτης

Λειτ	υργία ή�	υ

Ένδει�η 	µάδας

�θ
νη

Τηλε�ειριστήρι�**

Συνδέστε σταθερά τα ακ�υστικά
σας στ� τηλε�ειριστήρι�.

Σηµείωση
,ρησιµ	π	ιείστε µ#ν	 τ	 παρε�#µεν	
τηλε�ειριστήρι	. ∆εν µπ	ρείτε να
�ειριστείτε τη συσκευή µε κανένα άλλ	
τηλε�ειριστήρι	.

HOLD

^* (αναπαρα-
γωγή/παύση)

Ακρ	δέκτης ακ	υ-
στικών (πίσω 
µέρ	ς)

(	µάδα) –/+

=/+

p (στ	π)

VOL +*/–

MP3 +µάδα

Αρ�εί	

(Μέγιστ	ς αριθµ#ς �άθ	υς καταλ#γων: 8)



Για να επαναλά�ετε την λειτ	υργία
αναπαραγωγής π	υ επιλέ�ατε, πιέστε και
κρατήστε τ	 P MODE/ µέ�ρι να εµ�ανιστεί τ	
“ ”.
1) jλα τα αρ�εία της επιλεγµένης 	µάδας αναπαράγ	νται

µια �	ρά. Μ#ν	 για MP3 CD.
2) jλα τα αρ�εία της επιλεγµένης 	µάδας αναπαράγ	νται

µια �	ρά µε τυ�αία σειρά. Μ#ν	 για MP3 CD.

Λειτ�υργία G-PROTECTION
Η λειτ	υργία αυτή παρέ�ει πρ	στασία ενάντια στα
πηδήµατα τ	υ ή�	υ κατά τη διάρκεια π	λλών
ενεργητικών �ρήσεων.*
Η πρ	επιλεγµένη ρύθµιση είναι “G-On”. Για να
επιλέ�ετε τ	 “G-Off”, πιέστε τ	 ^ ενώ κρατάτε
πιεσµέν	 τ	 + #ταν δεν εκτελείται
αναπαραγωγή. Για να απ	λαύσετε ή�	 CD υψηλής
π	ι#τητας, επιλέ�τε τ	 “G-Off”.
* Μπ	ρεί να σηµειών	νται πηδήµατα στ	ν ή�	: εάν τ	 CD

Player δέ�εται συνε�είς κραδασµ	ύς εντ	ν#τερ	υς απ#
τ	 αναµεν#µεν	 / εάν αναπαράγεται ένας �ρώµικ	ς ή
γρατσ	υνισµέν	ς δίσκ	ς / #ταν �ρησιµ	π	ιείτε κακής
π	ι#τητας δίσκ	υς CD-R/CD-RW, ή #ταν υπάρ�ει κάπ	ι	
πρ#�ληµα µε τη συσκευή εγγρα�ής ή την ε�αρµ	γή
λ	γισµικ	ύ.

Αναπαραγωγή µε σελιδ�δείκτες
Εάν πρ	σθέσετε σελιδ	δείκτες στα αγαπηµένα
σας κ	µµάτια, µπ	ρείτε να ακ	ύτε αυτά µ#ν	 τα
κ	µµάτια, αρ�ί 	ντας απ# τ	 κ	µµάτι µε τ	ν
µικρ#τερ	 αριθµ# κ	µµατι	ύ.

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τ	υ
κ	µµατι	ύ στ	 	π	ί	 θέλετε να πρ	σθέσετε
έναν Σελιδ	δείκτη, πιέστε και κρατήστε τ	 ^
µέ�ρι να αρ�ίσει να ανα�	σ�ήνει στην 	θ#νη η
ένδει�η “     (Σελιδ	δείκτης)”.

2 Επαναλά�ατε τ	 �ήµα 1 για να πρ	σθέσετε
Σελιδ	δείκτες στα κ	µµάτια π	υ θέλετε.

3 Πιέστε επανειληµµένα τ	 P MODE/ µέ�ρι να
αρ�ίσει να ανα�	σ�ήνει τ	 “    ”.

4 Πιέστε τ	 ^.

Για να α3αιρέσετε τ�υς Σελιδ�δείκτες
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής εν#ς κ	µµατι	ύ
π	υ διαθέτει Σελιδ	δείκτη, πιέστε και κρατήστε
τ	 ^ µέ�ρι τ	 “    ” να σταµατήσει να
εµ�ανί εται στην 	θ#νη.
Εάν αλλά�ετε CD και αρ�ίσετε την αναπαραγωγή,
#λ	ι 	ι σελιδ	δείκτες π	υ εί�αν πρ	στεθεί στα
κ	µµάτια τ	υ πρ	ηγ	ύµεν	υ CD θα διαγρα�	ύν.

Πρ�3υλάXεις

Σ�ετικά µε την ασ3άλεια
• Εάν κάπ	ι	 στερε# σώµα ή κάπ	ι	 υγρ#

εισ�ωρήσει µέσα στην συσκευή, απ	συνδέστε
την απ# την πρί α και αναθέστε τ	ν έλεγ�# της
σε ε�ειδικευµέν	 πρ	σωπικ# πριν την θέσετε
�ανά σε λειτ	υργία.

• Μην τ	π	θετείτε �ένα αντικείµενα µέσα στ	ν
ακρ	δέκτη CD IN 4.5 V (είσ	δ	ς ε�ωτερικής
τρ	�	δ	σίας ρεύµατ	ς).

Σ�ετικά µε τις πηγές τρ�3�δ�σίας
ρεύµατ�ς
• Εάν δεν πρ#κειται να �ρησιµ	π	ιήσετε τ	 CD

Player για µεγάλ	 �ρ	νικ# διάστηµα,
απ	συνδέστε #λες τις πηγές τρ	�	δ	σίας
ρεύµατ	ς.

Σ�ετικά µε τ�ν µετασ�ηµατιστή AC
• ,ρησιµ	π	ιείστε µ#ν	 τ	ν

παρε�#µεν	 µετασ�ηµατιστή
AC. Εάν τ	 CD Player δεν
συν	δεύεται απ#
µετασ�ηµατιστή,
�ρησιµ	π	ιείστε τ	ν
µετασ�ηµατιστή εναλλασσ#µεν	υ ρεύµατ	ς AC-
E45HG.* Μην �ρησιµ	π	ιήσετε άλλ	ν
µετασ�ηµατιστή AC. Μπ	ρεί να πρ	κληθεί
�λά�η.
* ∆εν είναι διαθέσιµ	ς στην Αυστραλία και µερικές

άλλες περι	�ές. Για λεπτ	µερείς πληρ	�	ρίες,
απευθυνθείτε στ	ν πρ	µηθευτή σας.

• Μην αγγί ετε τ	ν µετασ�ηµατιστή AC µε
�ρεγµένα �έρια.

• Συνδέστε τ	ν µετασ�ηµατιστή AC σε µια πρί α η
	π	ία παρέ�ει εύκ	λη πρ#σ�αση. Εάν
παρατηρήσετε κάπ	ια ανωµαλία στ	ν
µετασ�ηµατιστή AC, απ	συνδέστε τ	ν αµέσως
απ# την πρί α.

Σ�ετικά µε τις Xηρές µπαταρίες
• Μην πετάτε τις µπαταρίες στη �ωτιά.
• Μην µετα�έρετε τις µπαταρίες µα ί µε

ν	µίσµατα ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα.
Μπ	ρεί να παρα�θεί θερµ#τητα εάν 	 θετικ#ς
και 	 αρνητικ#ς π#λ	ς της µπαταρίας
�ρα�υκυκλωθ	ύν κατά λάθ	ς απ# κάπ	ι	
µεταλλικ# αντικείµεν	.

• Μην αναµιγνύετε καιν	ύργιες µπαταρίες µε
παλιές.

• Μην �ρησιµ	π	ιείτε µα ί µπαταρίες
δια�	ρετικών τύπων.

• jταν 	ι µπαταρίες δεν πρ#κειται να
�ρησιµ	π	ιηθ	ύν για µεγάλ	 �ρ	νικ# διάστηµα,
α�αιρέστε τις.

• Εάν παρατηρηθεί διαρρ	ή υγρών µπαταρίας,
σκ	υπίστε καλά τ	 διαµέρισµα των µπαταριών
και τ	π	θετήστε καιν	ύργιες µπαταρίες. Σε
περίπτωση π	υ έρθετε σε επα�ή µε υγρά
µπαταρίας, πλυθείτε καλά.

Σ�ετικά µε τ� CD Player
• ∆ιατηρήστε τ	ν �ακ# τ	υ CD Player καθαρ# και

µην τ	ν αγγί ετε. Εάν τ	 κάνετε αυτ#, 	 �ακ#ς
µπ	ρεί να πάθει  ηµιά και η συσκευή να µην
λειτ	υργεί καν	νικά.

• Μην τ	π	θετείτε �αριά αντικείµενα πάνω στην
συσκευή. Μπ	ρεί να πρ	κληθεί  ηµιά στην
συσκευή ή στ	ν δίσκ	 CD.

• Μην α�ήνετε την συσκευή σε µέρ	ς κ	ντά σε
πηγές θερµ#τητας, ή σε µέρ	ς εκτεθειµέν	 σε
άµεσ	 ηλιακ# �ως, υπερ�	λική σκ#νη ή άµµ	,
υγρασία, �ρ	�ή, µη�ανικ	ύς κραδασµ	ύς, επάνω
σε ανώµαλες επι�άνειες, ή µέσα σε ένα
αυτ	κίνητ	 µε τα παράθυρα κλειστά.

• Εάν η συσκευή πρ	καλέσει παρεµ�	λές στην
ραδι	�ωνική ή τηλε	πτική λήψη, θέστε την
εκτ#ς λειτ	υργίας, ή απ	µακρύνετέ την απ# τ	
ραδι#�ων	 ή την τηλε#ραση.

• Αυτ# τ	 CD Player δεν µπ	ρεί να παί�ει δίσκ	υς
π	υ δεν έ�	υν καν	νικ# σ�ήµα (τετράγων	υς
δίσκ	υς, δίσκ	υς µε σ�ήµα καρδιάς, αστερι	ύ,
κλπ.). Εάν επι�ειρήσετε κάτι τέτ	ι	, µπ	ρεί να
πρ	καλέσετε �λά�η στ	 CD Player. Μην
�ρησιµ	π	ιείτε τέτ	ι	υς δίσκ	υς.

Σ�ετικά µε τα ακ�υστικά

�δική ασ3άλεια
Μην �ρησιµ	π	ιείτε ακ	υστικά #ταν 	δηγείτε
αυτ	κίνητ	, µ	τ	σικλέτα, π	δήλατ	, ή
	π	ι	δήπ	τε µη�αν	κίνητ	 #�ηµα. Μπ	ρεί να
πρ	καλέσετε δυστύ�ηµα και σε 	ρισµένες
περιπτώσεις είναι παράν	µ	. Μπ	ρεί επίσης να
είναι επικίνδυνη η διατήρηση της έντασης σε
π	λύ υψηλ# επίπεδ	 ενώ περπατάτε, ιδιαίτερα
στις δια�άσεις πε ών. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα
πρ	σεκτικ	ί ή να διακ#πτετε την �ρήση σε
καταστάσεις π	υ ενδε�	µένως να είναι
επικίνδυνες.

Για να απ�3ύγετε [λά[ες στην ακ�ή
Μην �ρησιµ	π	ιείτε τα ακ	υστικά σε υψηλή
ένταση. +ι ειδικ	ί σε θέµατα ακ	ής είναι αντίθετ	ι
µε την παρατεταµένη ακρ#αση σε µεγάλη ένταση.
Εάν αντιλη�θείτε ένα κ	υδ	ύνισµα στα αυτιά σας,
µειώστε την ένταση τ	υ ή�	υ ή διακ#ψτε την
�ρήση.

∆είXτε ενδια3έρ�ν για τ�υς άλλ�υς
∆ιατηρήστε την ένταση τ	υ ή�	υ σε µέτρι	
επίπεδ	. Αυτ# θα σας επιτρέψει να ακ	ύτε τ	υς
ή�	υς τ	υ περι�άλλ	ντ	ς και παράλληλα να είστε
διακριτικ	ί µε τ	υς ανθρώπ	υς π	υ �ρίσκ	νται
γύρω σας.

Καθαρισµ
ς των [υσµάτων
Εάν τα �ύσµατα δεν είναι καθαρά, δεν ακ	ύγεται
ή�	ς, ή υπάρ�ει θ#ρυ�	ς. Καθαρίστε τα περι	δικά
µε ένα απαλ#, στεγν# ύ�ασµα.

�δηγ
ς Επίλυσης
Πρ�[ληµάτων
Εάν µετά τ	ν έλεγ�	 των παρακάτω συµπτωµάτων
τ	 πρ#�ληµα παραµένει, συµ�	υλευτείτε τ	ν
πλησιέστερ	 αντιπρ#σωπ	 της Sony.

8ταν πιέSετε κάπ�ι� πλήκτρ� εµ3ανίSεται στην
�θ
νη η ένδειXη “Hold” και τ� CD δεν παίSει.
c Τα πλήκτρα είναι κλειδωµένα. Μετακινήστε τ	ν

διακ#πτη HOLD.

Η ένταση δεν αυXάνεται ακ
µα και αν πιέσετε
επανειληµµένα τ� VOL+.
c Πιέστε και κρατήστε τ	 SOUND/AVLS µέ�ρι να

ανα�	σ�ήσει µια �	ρά στην 	θ#νη η ένδει�η
“AVLS” ώστε να απενεργ	π	ιήσετε τη
λειτ	υργία AVLS.

Η συσκευή δεν λειτ�υργεί καν�νικά.
c Έ�ει σηµειωθεί συµπύκνωση υδρατµών. Α�ήστε

τη συσκευή στην άκρη για µερικές ώρες ώστε
να ε�ατµιστ	ύν 	ι υδρατµ	ί.

Μ�λ�ν
τι εµ3ανίSεται � αριθµ
ς αρ�εί�υ, η
συσκευή παραλείπει τ� αρ�εί� και δεν τ�
αναπαράγει.
c Έ�ει εγγρα�εί στ	ν δίσκ	 CD ένα αρ�εί	 τ	

	π	ί	 δεν µπ	ρεί να αναπαρα�θεί απ# αυτή τη
συσκευή.

Τε�νικά �αρακτηριστικά
Σύστηµα
Ψη�ιακ# η�ητικ# σύστηµα σύµπυκνων δίσκων
(CD)

Ιδι
τητες δι
δ�υ λέιSερ
∆ιάρκεια εκπ	µπής: Συνε�ής
Έ�	δ	ς λέι ερ: Μικρ#τερη απ# 44,6 µW (Η τιµή
αυτή έ�ει µετρηθεί σε απ#σταση 200 mm απ# την
επι�άνεια τ	υ αντικειµενικ	ύ �ακ	ύ στ	 µπλ	κ
	πτικής λήψης µε διά�ραγµα 7 mm.)

Απαιτήσεις τρ�3�δ�σίας ρεύµατ�ς
• ∆ύ	 µπαταρίες LR6 (µέγεθ	ς ΑΑ): 1.5 V DC x 2
• Μετασ�ηµατιστής AC (ακρ	δέκτης DC IN 4.5 V):

100-240 V, 50/60 Hz (Μ	ντέλ	 για τ	 Με�ικ#)

∆ιαστάσεις (πxυx[) (�ωρίς τα σηµεία π�υ
πρ�εXέ��υν και τα πλήκτρα �ειρισµ�ύ)
Περίπ	υ 140.0 x 32.7 x 140.0 mm

Βάρ�ς (�ωρίς αXεσ�υάρ)
Περίπ	υ 210 g

Θερµ�κρασία λειτ�υργίας
5° C - 35° C

Η τε�ν	λ	γία κωδικ	π	ίησης ή�	υ MPEG Layer-3
και 	ι σ�ετικές ευρεσιτε�νίες �ρησιµ	π	ι	ύνται
κατ#πιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

Η σ�εδίαση και τα τε�νικά �αρακτηριστικά
ενδέ�εται να αλλά�	υν �ωρίς πρ	ηγ	ύµενη
ειδ	π	ίηση.

Παρε�
µενα ΑXεσ�υάρ
Μετασ�ηµατιστής AC (1)1)

Ακ	υστικά (1)
Τηλε�ειριστήρι	 (1)2)

1) Παρέ�εται µ#ν	 µε τα µ	ντέλα D-NE241, Ε18 και Ε92.
2) Παρέ�εται µ#ν	 µε τα µ	ντέλα D-NE241, Ε18 και JE.

Τα “Ε18”, “Ε92” και “JE” είναι 	 κωδικ#ς περι	�ής. Για
να �ρείτε τ	ν κωδικ# περι	�ής τ	υ µ	ντέλ	υ π	υ
αγ	ράσατε, ελέγ�τε τ	 πάνω αριστερ# µέρ	ς τ	υ bar
code π	υ υπάρ�ει στη συσκευασία.

Π	λικ#τητα τ	υ
�ύσµατ	ς

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�f) 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. jλα τα πρ	ϊ#ντα και ε�αρτήµατα π	υ έ�	υν αντικατασταθεί γίν	νται ιδι	κτησία της Sony.

8ρ�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:

■ Περι	δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ	τέλεσµα �υσι	λ	γικής �θ	ράς.
■ 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.).
■ �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.
■ �ηµιές ή αλλαγές στ	 πρ	ϊ#ν π	υ πρ	κλήθηκαν απ# 

❏ 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.
❏ 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.
❏ 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.
❏ ,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.
❏ Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ# άτ	µα π	υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ	υ δικτύ	υ ASN.
❏ 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.

❏ Αµέλεια.
❏ 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.

ΕXαιρέσεις 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.

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:

❏ 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.

❏ Παρ	�ή ανακρι�ών πληρ	�	ριών π	υ  ητήθηκαν απ# τ	 πρ	ϊ#ν ή απ# συνδεδεµένα πρ	ϊ#ντα.
❏ �ηµιά ή απώλεια λ	γισµικών πρ	γραµµάτων ή α�αιρ	ύµενων µέσων απ	θήκευσης δεδ	µένων ή
❏ 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).

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 επι3υλασσ
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 Hellas A.E.E.
Βασ. Σ	�ίας 1
151 24 Μαρ	ύσι
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