Τηλεχειριστήριο Blu-ray Disc™
Βιβλίο οδηγιών

CECH-ZRC1E

Προφυλάξεις

Λειτουργία του συστήματος PS3™

ˎˎ Πριν

χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο οδηγιών και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3.

Χρήση μπαταριών
ˎˎ Μην

χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν βλάβη ή διαρροή.
μην πετάτε μπαταρίες σε φωτιά.
ˎˎ Εάν έρθετε σε επαφή με υλικά από μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:
ˋˋ Εάν τα υλικά μπουν στα μάτια σας, μην τα τρίψετε. Ρίξτε στα μάτια σας άφθονο καθαρό νερό και
ζητήστε ιατρική φροντίδα.
ˋˋ Εάν τα υλικά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεβγάλτε αμέσως την προσβεβλημένη
περιοχή με καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν παρουσιαστεί φλεγμονή ή τσούξιμο.
ˎˎ Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν τις μπαταρίες ή τα
μικρά εξαρτήματα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα.
ˎˎ Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες πέρα από τις προβλεπόμενες και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να
γίνεται πάντα με μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην μπερδεύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
ˎˎ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα αρνητικά και θετικά άκρα στη σωστή κατεύθυνση.
ˎˎ Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους ή εάν πρόκειται να
αποθηκεύσετε το τηλεχειριστήριο BD για εκτεταμένη χρονική περίοδο.
ˎˎ Ποτέ

Κουμπιά DEVICES
(συσκευές)

Χρήση και χειρισμός
ˎˎ Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο BD σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
ˎˎ Μην

αφήσετε να εισέλθουν στο προϊόν υγρά ή μικρά σωματίδια.
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
ˎˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
ˎˎ Μην πετάτε ή ρίχνετε το προϊόν και μην το υποβάλλετε σε έντονους φυσικούς κραδασμούς.
ˎˎ Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για εκτεταμένη χρονική περίοδο.
ˎˎ Για τον καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιείτε μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή
άλλες χημικές ουσίες.
ˎˎ Μην

Έγχρωμα κουμπιά

Τι μπορείτε να κάνετε με το τηλεχειριστήριο BD
ˎˎ Το

τηλεχειριστήριο BD χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® για τη λειτουργία
του συστήματος PS3™ και τον έλεγχο της αναπαραγωγής συνηθισμένων τύπων πολυμέσων
δίσκων, περιλαμβανομένων των πολυμέσων Blu-ray Disc™ (BD).
ˎˎ Επίσης μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή πολυμέσων ροής και να ελέγχετε την
αναπαραγωγή περιεχομένου που έχετε κατεβάσει στο σκληρό δίσκο του συστήματος PS3™.
ˎˎ Η τεχνολογία υπερύθρων (IR) σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περιφερειακές συσκευές
όπως η τηλεόραση και ο ενισχυτής AV σας*. Για λειτουργία IR, πρέπει να στρέψετε τον
πομπό υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου BD απευθείας στη συσκευή. Ελέγξτε ότι δεν
υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου BD και της συσκευής.

Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού του συστήματος PS3™
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD, η έκδοση του λογισμικού του συστήματος
PS3™ πρέπει να 3.60 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος
εάν επιλέξετε
[Settings (Ρυθμίσεις)]
[System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος)]
[System Information] (Πληροφορίες συστήματος) στο μενού XMB (XrossMediaBar) του
™
συστήματος PS3™.

Καταχώρηση (ζευγοποίηση) του τηλεχειριστηρίου BD με σύστημα PS3™
Αυτή η λειτουργία διεξάγεται μόνο μία φορά, όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο BD για
πρώτη φορά.
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Ενεργοποιήστε το σύστημα PS3™.
Από το μενού XMB™ του συστήματος PS3™, επιλέξτε
[Settings (Ρυθμίσεις)]
[Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)] [Register BD Remote Control]
(Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου BD) και μετά πατήστε το κουμπί .
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε το τηλεχειριστήριο BD.

Συμβουλές
τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το σύστημα PS3™
(eu.playstation.com/manuals).
ˎˎ Δεν είναι δυνατό να είναι καταχωρημένα περισσότερα από ένα τηλεχειριστήριο με το σύστημα PS3™.
ˎˎ Όταν ζευγοποιείτε το τηλεχειριστήριο BD με άλλο σύστημα PS3™, εκκαθαρίζεται η
καταχώρηση με το αρχικό σύστημα PS3™. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD με
το αρχικό σύστημα PS3™, θα πρέπει να ζευγοποιήσετε ξανά τις συσκευές.
ˎˎ Για

Τρόπος χρήσης του τηλεχειριστηρίου BD
Κουμπιά DEVICES (συσκευές)
Εναλλαγή μεταξύ συσκευών.
Κουμπί συστήματος PS3

Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία του
συστήματος PS3™.

Κουμπί AMP (ενισχυτής) Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία ενισχυτή AV.
Κουμπί TV (τηλεόραση)

Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία τηλεόρασης.

Κουμπιά για τη λειτουργία συστήματος PS3™, τηλεόρασης και ενισχυτή AV
Η σημασία των εικονιδίων που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα είναι η εξής.
Χρησιμοποιείται για λειτουργία του συστήματος PS3™.
Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ενισχυτή AV.

Σύστημα PlayStation®3

Τηλεόραση

Ενισχυτής AV

Επικοινωνία
υπερύθρων (IR)

Ασύρματη
επικοινωνία
Bluetooth®

Πομπός υπερύθρων

Κουμπί INPUT
(εισαγωγή)*

Εναλλαγή των εισόδων βίντεο σε τηλεοράσεις και των
εισόδων ήχου σε ενισχυτές AV.

Κουμπί  /  AMP
(ενισχυτής)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενισχυτή AV.

Κουμπί  /  TV
(τηλεόραση)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

Κουμπί 3D

Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας 2D και 3D στην
τηλεόραση.

Η λειτουργία θα διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση.

Αριθμητικά κουμπιά

Τηλεχειριστήριο BD
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το σύστημα ήχου surround (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B /
CECH-ZVS1E) (πωλείται ξεχωριστά) και ενισχυτές AV που κατασκευάζει η Sony Corporation.

Προετοιμασία για χρήση
Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από την πίσω όψη του τηλεχειριστηρίου BD και εισάγετε
τις παρεχόμενες μπαταρίες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη σωστή θέση.

Εισαγωγή αριθμών.

Κουμπί /CLEAR
(απαλοιφή)

Εκκαθάριση αριθμών που έχουν εισαχθεί.
Εισαγωγή δεκαδικού σημείου για υποκανάλι ψηφιακής
μετάδοσης.

Κουμπί TIME (χρόνος)

Προβολή του χρόνου που έχει παρέλθει ή του χρόνου που
απομένει ενός τίτλου ή κεφαλαίου.
Επιβεβαίωση του αριθμού καναλιού που έχει εισαχθεί.

Κουμπί ‑/‑ -

Εισαγωγή καναλιών με 2 ψηφία ή περισσότερα.

Κουμπί AUDIO (ήχος)

Αλλαγή ήχου.

Κουμπί SUBTITLE
(υπότιτλος)

Εναλλαγή γλωσσών υποτίτλων.

Κουμπί ANGLE (γωνία)

Αλλαγή προβολής γωνιών σε BD με εγγραφή πολλαπλών
γωνιών για την ίδια σκηνή.
Εναλλαγή για προβολή σε τρόπο ευρείας προβολής.

Κουμπί DISPLAY
(προβολή)

Εμφάνιση της κατάστασης και πληροφοριών για το
περιεχόμενο που αναπαράγεται.
Αλλαγή των ρυθμίσεων παραθύρου προβολής.

Κουμπί TOP MENU
(κορυφαίο μενού)
Κουμπί POP UP/MENU
(αναδυόμενο μενού)
Κουμπί RETURN
(επιστροφή)
Έγχρωμα κουμπιά
Κατευθυντικά κουμπιά
Κουμπί ENTER
(εισαγωγή)
Κουμπί MUTE (σίγαση)*
Κουμπί VOL +/–
(αύξηση/μείωση έντασης
ήχου)*
Κουμπί CH +/– (αύξηση/
μείωση καναλιού)

Εμφάνιση του μενού.
Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού ή του μενού.
Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή.
Εκτέλεση λειτουργιών που εκχωρούνται σε κάθε κουμπί.

Οι εκχωρημένες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο
που αναπαράγεται.

Επιλογή στοιχείου.
Επιβεβαίωση επιλογής.

Εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας με το πάτημα του κουμπιού
στο
ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 (πωλείται ξεχωριστά).

Απενεργοποίηση του ήχου.

Ρύθμιση του επιπέδου ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
Όταν λειτουργεί ο ενισχυτής AV, αλλάζει το πεδίο ήχου.

* Δεν χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί DEVICES (συσκευές) για να ελέγξετε την τηλεόραση ή τον
ενισχυτή AV όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα PS3™.

Κουμπιά για τον έλεγχο του συστήματος PS3™

Συμβουλές
με το προϊόν που χρησιμοποιείται, το τηλεχειριστήριο BD μπορεί να μην ελέγχει
μερικές δυνατότητες. Κάποια κουμπιά μπορεί να μη λειτουργούν ή κάποια κουμπιά μπορεί
να λειτουργούν διαφορετικά από ότι υποδεικνύεται.
ˎˎ Κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις αναπαραγωγής που
έχουν οριστεί από τον δημιουργό του. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιες από τις λειτουργίες
των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
ˎˎ Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα PS3™ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο BD, πατήστε
το κουμπί συστήματος PS3 και μετά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί που χρησιμοποιείται για
τη λειτουργία του συστήματος PS3™.
ˎˎ 	
Ανάλογα

Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή
Όταν η φόρτιση μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά
ή η απόσταση από την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο μπορεί να είναι
μικρότερη. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες.

Λειτουργία τηλεόρασης ή ενισχυτή AV
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD για τη λειτουργία τηλεόρασης ή
ενισχυτή AV. Ρυθμίστε τον κωδικό τηλεχειρισμού ώστε να ταιριάζει με το προϊόν που
χρησιμοποιείται. Για μάρκες τηλεοράσεων διαφορετικές της Sony, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε
τον κωδικό τηλεχειρισμού (ανατρέξτε στις παρακάτω λίστες). Τη στιγμή της αγοράς, το
τηλεχειριστήριο BD έχει ρυθμιστεί για χρήση με τηλεοράσεις και ενισχυτές AV της Sony.
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Αυτά τα κουμπιά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία τηλεόρασης ή
ενισχυτή AV.
Κουμπί  EJECT
(εξαγωγής)

Εξαγωγή του δίσκου.

Λειτουργίες κουμπιών  Τα κουμπιά εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με αυτές ενός
ασύρματου χειριστηρίου.
(δείτε το διάγραμμα 
Κουμπί  PLAY
(αναπαραγωγή)

Έναρξη αναπαραγωγής.

Κουμπί  PAUSE
(προσωρινή διακοπή)

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

Κουμπί  STOP
(διακοπή)

Διακοπή αναπαραγωγής.

Κουμπιά  PREV
(προηγούμενο), 
NEXT (επόμενο)

Επιστροφή στο προηγούμενο ή επόμενο κεφάλαιο.

Κουμπιά
INSTANT
(άμεση μετάβαση προς τα
INSTANT
πίσω),
(άμεση μετάβαση προς τα
μπροστά)

Επιστροφή προς τα πίσω ή προς τα μπροστά κατά 15
δευτερόλεπτα.

Κουμπιά  SCAN
(σάρωση),  SCAN
(σάρωση)

Ο αριθμός των δευτερολέπτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
την εφαρμογή.

Αναπαραγωγή γρήγορα προς τα μπροστά και γρήγορα προς
τα πίσω.

Η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

Κουμπιά / SLOW/ Αναπαραγωγή του περιεχομένου με ένα καρέ κάθε φορά.
STEP (αργή κίνηση/βήμα), Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί, γίνεται
αναπαραγωγή του περιεχομένου σε αργή κίνηση.
/ SLOW/STEP
(αργή κίνηση/βήμα)

Πατήστε το κουμπί CLEAR (απαλοιφή) ενώ πατάτε παρατεταμένα κάποιο κουμπί
DEVICES (συσκευές).
Πατήστε είτε το κουμπί TV (τηλεόραση) για τηλεόραση ή το κουμπί AMP (ενισχυτής) για
ενισχυτή AV.
Εισάγετε τον 3ψήφιο κωδικό τηλεχειρισμού ενώ αναβοσβήνει το κουμπί DEVICES
(συσκευές).
Δοκιμάστε κάθε κωδικό με τη σειρά και επιλέξτε τον κωδικό που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή AV με το τηλεχειριστήριο BD.
Πατήστε το κουμπί ENTER (εισαγωγή).
Αφού ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού της τηλεόρασης ή του ενισχυτή AV, ανάβει το
κουμπί DEVICES (συσκευές). Ελέγξτε ότι μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση ή τον
ενισχυτή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του κωδικού τηλεχειρισμού για τηλεόραση που δεν βρίσκεται
στη λίστα κατασκευαστών
Για τηλεοράσεις που δεν βρίσκονται στη λίστα, μπορείτε να εισάγετε χειροκίνητα τον κωδικό
τηλεχειρισμού για να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο BD.
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Πατήστε το κουμπί CLEAR (απαλοιφή) ενώ πατάτε παρατεταμένα κάποιο κουμπί
 /  TV (τηλεόραση).
Το κουμπί TV αναβοσβήνει.
Πατήστε το κουμπί CH + και το κουμπί  /  TV (τηλεόραση) στο τηλεχειριστήριο BD,
το ένα μετά το άλλο.
Επαναλάβετέ το αυτό μέχρι να μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση. Εάν πατήσετε το
κουμπί CH +, αυξάνεται ο αριθμός και, εάν πατήσετε το κουμπί CH –, μειώνεται ο αριθμός.
Πατήστε το κουμπί ENTER (εισαγωγή).
Αφού ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, ανάβει το κουμπί TV (τηλεόραση).
Ελέγξτε ότι μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Στην περίπτωση που δεν ορίστηκε ο αριθμός
Κατά τη διάρκεια του βήματος 3, εάν το κουμπί DEVICES (συσκευές) αναβοσβήσει πέντε φορές
γρήγορα ή αν δεν είναι δυνατό να χειριστείτε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή AV αφού εισάγετε
τον κωδικό, δοκιμάστε ξανά (αρχίζοντας από το βήμα 1) χρησιμοποιώντας διαφορετικό κωδικό.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους
Μπορείτε να εκκαθαρίσετε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και να επαναφέρετε τις
ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
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Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα κουμπιά στη σειρά που απεικονίζεται: Κουμπί
MUTE (σίγαση) Κουμπί / CLEAR (απαλοιφή) Κουμπί ENTER (εισαγωγή)
Θα ανάψουν όλα τα κουμπιά DEVICES (συσκευές) και θα επαναφερθούν οι ρυθμίσεις στις
προεπιλεγμένες τιμές τους.

Προδιαγραφές
Τροφοδοσία

Μπαταρίες μεγέθους AAA (2)

Εξωτερικές διαστάσεις

Περίπου 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (π × υ × β)

Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C έως 35°C
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την εγγύηση
του κατασκευαστή στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.
Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία)
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΗΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το προϊόν αυτό μπορεί να εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να τηρείτε
απολύτως τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και όλων των λοιπών εφαρμοζόμενων νόμων
κάθε δικαιοδοσίας σε σχέση με αυτό το προϊόν.

Λίστα των αριθμών κατασκευαστών τηλεόρασης
Κατασκευαστής
SONY
A
AKAI
AIWA
Audiosonic
B
B&O
Blaupunkt
Brionvega
BUSH
C
Crown
D
Daewoo
Dual
E
Emerson
F
Fenner
Ferguson
G
Goldstar
Goodmans
Grundig
H
Hansol
Hitachi
Hoher
Hyper
I
Inno-Hit
Irradio
J
JVC

Κωδικός τηλεχειρισμού
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
456
443, 444
561
553
551
536, 537
542, 543
457, 458
473, 474, 475, 476
552
505
538, 539
529, 530
472
540, 541
517, 518, 519, 520, 521
559
427, 428, 429, 430, 431
549
556
449
554
436, 437, 438

Κατασκευαστής
K
Kendo
L
Lenco
LG
LOEWE
Luxor
M
Mark
Matsui
Mitsubishi
Mivar
N
NEC
Nokia
Nordmende
O
Oceanic
Okano
ORION
P
Panasonic
Philips
Pioneer

“

”, “PlayStation”, “

Κωδικός τηλεχειρισμού

Κατασκευαστής
R
Roadstar
S
SABA
SAMSUNG
Sanyo
Schneider
Seleco
SEG
Sharp
T
Telfunken
Thomson
Toshiba
U
UNITED
V
VIETA

455
547
469, 470, 471
544, 545
555
557
450, 451, 452, 453, 454
432, 433, 434, 435
522, 523
446
509, 510, 511, 512, 513, 514
531, 532, 533
514
450
447, 448
418, 419, 420, 421, 422
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
445

”, “

Κωδικός τηλεχειρισμού
426, 560
526, 527, 528
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
439, 440
546, 547, 548
524, 525
505, 547
441, 442
526, 534, 535
515, 516
423, 424, 425, 426

Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες
ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως
γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων
του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα διαθέτετε σύμφωνα με τους ισχύοντες
τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. Με αυτές τις
ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της
προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά
σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

549, 550
558

Λίατα των αριθμών ρύθμισης ενισχυτή AV
Κατασκευαστής

Κωδικός τηλεχειρισμού

SONY

601, 602, 603

” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.
“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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