Fontos információ a termékről

Jogi tudnivalók

A Sony ezennel kijelenti, hogy a termék – tekintet nélkül arra,
hogy tartalmaz-e vezeték nélküli készletet, köztük vezeték nélküli
billentyűzetet és/vagy egeret és/vagy vezeték nélküli vevőt – teljes
mértékben megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek
és más vonatkozó előírásainak.
A termék R&TTE irányelvre vonatkozó Megfelelőségi nyilatkozatáért
(DoC) nyissa meg a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió
jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
A terméket tesztelték és igazolták az EMC irányelvnek való
megfelelőségét 3 méternél nem hosszabb csatlakozókábel használata
esetén.

Vezeték nélküli LAN-hálózatra
vonatkozó jogi tudnivalók

A modelltől függően a tabletekbe épített vezeték nélküli LANhálózat csak az alább felsorolt országokban használható: Ausztria,
Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia és Törökország.
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Használati feltételek
Az IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN-hálózati norma használata
esetén az 1 – 13 csatorna (2,4 GHz – 2,4835 GHz) beltéri és kültéri
használathoz egyaránt választhatók, noha Franciaországban,
Olaszországban és Norvégiában az alábbi korlátozások érvényesek:
 Franciaország: A termék beltéri használata esetén minden csatorna
korlátozások nélkül használható.
Kültérben csak az 1 – 6 csatorna engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy
a társ-társ alkalmazásnál a WLAN funkció csak kint használható, ha
a társ hitelesített (tehát az 1 és a 6 közötti) csatornán valósít meg
kommunikációt. Infrastruktúra módban a csatlakozás létrehozása
előtt győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont a 1 – 6 csatorna
használatára van konfigurálva.



 Olaszország: Az RLAN-hálózat használata feltételekhez kötött:
 a magánjellegű használatról a 2003. 8. 1-én kelt 259 sz.

törvényrendelet – („Elektronikus kommunikáció szabályzata”)
rendelkezik. Elsősorban a 104. cikkely rendelkezik afelől, hogy
mikor szükséges előre beszerzett általános engedély, és a 105.
cikkely ismerteti, hogy mikor engedélyezett a szabad használat;
 a telekommunikációs hálózatok nyilvános RLAN eléréséről a
2003. 5. 28-án kelt minisztériumi rendelet és annak módosítása,
valamint az Elektronikus kommunikáció szabályzatának 25.
cikkelye (az elektronikus kommunikációs hálózatokra és
szolgáltatásokra vonatkozó általános engedély) rendelkezik.
 Norvégia: A jelen rádiókészülék használata nem engedélyezett
Ny-Alesund (Svalbard) központjának 20 km-es földrajzi körzetében.
Az IEEE 802.11a/n vezeték nélküli LAN funkció használata esetén az
5,15 GHz – 5,35 GHz és az 5,47 GHz – 5,725 GHz frekvenciatartományba
tartozó csatornák csak beltéri használathoz választhatók, továbbá
Olaszországban az alábbi korlátozások érvényesek:
 Olaszország: Az RLAN-hálózat használata feltételekhez kötött:
 a magánjellegű használatról a 2003. 8. 1-én kelt 259 sz.
törvényrendelet – („Elektronikus kommunikáció szabályzata”)
rendelkezik. Elsősorban a 104. cikkely rendelkezik afelől, hogy
mikor szükséges előre beszerzett általános engedély, és a 105.
cikkely ismerteti, hogy mikor engedélyezett a szabad használat;



 a telekommunikációs hálózatok nyilvános RLAN eléréséről a

2003. 5. 28-án kelt minisztériumi rendelet és annak módosítása,
valamint az Elektronikus kommunikáció szabályzatának 25.
cikkelye (az elektronikus kommunikációs hálózatokra és
szolgáltatásokra vonatkozó általános engedély) rendelkezik;
 a magánjellegű használatról a 2007. 7. 12-én kelt minisztériumi
rendelet rendelkezik.

Bluetooth®-kapcsolatra vonatkozó jogi
tudnivalók
A modelltől függően a termékbe épített Bluetooth funkció csak az
alább felsorolt országokban használható: Ausztria, Belgium, Bosznia
és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és
Törökország.

Használati feltételek
 Franciaország: A termék Bluetooth-funkciója kizárólag épületeken

belül használható. Francia területeken a Bluetooth-funkció
épületeken kívül történő használata tilos. A termék épületeken
kívül történő használata előtt győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth-funkció ki van kapcsolva. (A rádió-frekvenciák
használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos 2002-1009 ART
döntés a 03-908 ART döntés módosítása értelmében).
 Norvégia: A jelen rádiókészülék használata nem engedélyezett
Ny-Alesund (Svalbard) központjának 20 km-es földrajzi körzetében.

Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
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Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.



Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon
lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a
használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Garancia
Modell név és gyári szám: ……………… Kereskedő belyegzője
Kereskedő neve: …………………………
A vásárlás napja: …………………………
Vevő neve és címe: ………………………

vagy

Az Amerikai Egyesült Államokba vagy annak területén történő utazás
során vegye figyelembe, hogy az USA Közlekedésügyi Minisztériuma
(DOT) nemrégen új rendelkezéseket hagyott jóvá, amelyek lítiummetál vagy lítium-ion akkumulátorokkal utazókra vonatkoznak.
Részletes információkért lásd:
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.



FONTOS: A készülék minden szervizelése előtt készítsen biztonsági
másolatot a merevlemez(ek) tartalmáról, beleértve a merevlemez(ek)re
telepített szoftvereket és felhasználói adatokat, mivel a Sony
esetleg kénytelen törölni az adatait. A Sony nem tehető felelőssé az
adathordozókon vagy a berendezés bármely részén tárolt programok,
adatok vagy más információk sérüléséért vagy elvesztéséért.

Biztonsági tudnivalók

 Ez a berendezés 230 V vonalfeszültségű IT áramelosztó rendszerrel

Tablet

 Tartsa be a következő óvintézkedéseket a megfelelő légáramlás és a

 A Sony nem felelős semmilyen zavarásért, amely a jelen készülék











használata által keletkezik, vagy aközben tapasztalható.
A főegység vagy bármelyik tartozék bármilyen okból történő
felnyitása vagy szétszerelése olyan kár keletkezéséhez vezethet,
amelyre nem vonatkozik a jótállás.
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a tokot.
A szervizelést bízza képzett személyzetre.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
tabletet vagy bármelyik tartozékát eső vagy nedvesség hatásának.
Ne használja és ne tárolja a tabletet hőforrás hatásának kitett
helyen, például radiátor vagy légcsatorna közelében; közvetlen
napsütésben; és ne tegye ki nagymértékű por, nedvesség vagy eső,
mechanikus rezgés vagy ütés, erős mágneses tér vagy mágneses
árnyékolást nem használó hangszóró, túlságosan magas vagy
alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom hatásának.
A tablet  (tápellátás) gombjának a megnyomásával nem bontja
teljesen az eszköz hálózati feszültséghez történő csatlakozását. A
teljes szétkapcsoláshoz húzza ki a tápegységet vagy a tápkábelt a
fali aljzatból. A berendezést a konnektor mellé kell felszerelni úgy,
hogy könnyel elérhető legyen.
Ha a készüléket bármilyen elektromágneses sugárzást kibocsátó
berendezés közelében helyezi el, hang- vagy képtorzítás léphet fel.
Ne dugja körmét a tartozékcsatlakoztató nyílásba vagy a tablet
hátoldalán lévő vájatba. Megsérülhet a körme.

történő használatra is alkalmas norvégiai ügyfelek számára.
normális, megbízható működés biztosítása érdekében.
 Ne használja a tablet és/vagy a tápegységet, ha az le van
takarva, vagy takaróba van csomagolva.
Biztosítsa be a tiszta környezetet a tápegység működéséhez.
 Mielőtt a tabletet egy táskába helyezné, győződjön meg róla,
hogy a tablet ki van kapcsolva.
 Ne használja a tabletet közvetlenül az ölében. Az egység aljának
hőmérséklete normál működés közben megemelkedik, ami idővel
kellemetlen érzést vagy égési sérülést okozhat.
 Ne használja az eszközt gyaloglás közben. A gyaloglás közben a
fejhallgatókon keresztül történő zenehallgatás, vagy az LCDképernyő figyelése váratlan balesethez vezethet, és személyi
sérüléseket eredményezhet.
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Figyelem: A berendezést le kell földelni. (A kétérintkezős
dugasszal felszerelt termékeken kívül.)
Ne hallgassa magas hangerőn huzamosabb ideig, hogy
megelőzze az esetleges halláskárosodást.



Vezeték nélküli funkciók

 Ha a tablet használata során a többi készülékben zavar lép fel, ne

használja a vezeték nélküli funkciókat. A vezeték nélküli funkció
használata a készülékek hibás működését okozhatja, amely
balesetekhez vezethet.
 Bizonyos esetekben vagy környezetben a vezeték nélküli funkciókat
az épület tulajdonosa vagy az intézmény felelős képviselője
korlátozhatja, például a repülőgép fedélzetén, kórházakban
vagy egyéb környezetben, ahol az egyéb készülékekkel vagy
szolgáltatásokkal zavart tapasztalnak, vagy a használat károsnak
bizonyult. Ha konkrét szervezetben vagy környezetben nem biztos
a vezeték nélküli funkciók használatára vonatkozó szabályokban,
bekapcsolás előtt kérjen rá engedélyt. Konzultáljon orvosával
vagy a személyes orvosi eszköze (szívritmus-szabályozója,
hallókészüléke, stb.) gyártójával a vezeték nélküli funkciók
használatára vonatkozó korlátozásokról.
 Ha vezeték nélküli hálózatot használ szívritmus-szabályozó
közelében, ügyeljen rá, hogy az legalább 22 cm távolságra legyen a
szívritmus-szabályozótól.
 Az adatok vezeték nélküli kommunikáció során használt adása és
fogadása jellegéből kifolyólag az adatok esetenként elveszhetnek
vagy késhetnek. Ez a rádiójel erejének a rádióadás útvonala
jellegének változásából adódik.
A Sony nem vonható felelősségre semmilyen az adatok vezeték
nélküli funkció használatával történő küldése vagy fogadása
késéséből vagy hibájából, vagy a vezeték nélküli funkció hibájából
adódó károkért.



 Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós

vételben, amit az eszköz ki- majd bekapcsolásával lehet
megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatjuk, hogy azt az
alább felsoroltak közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg
kiküszöbölni: fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát, növelje
a távolságot az adó és a vevő között, vagy kérjen tanácsot a
forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.
A Sony nem vonható felelősségre semmilyen rádió- vagy tévéadás
zavarásáért vagy egyéb nem kívánt hatásért.
 Ha sürgősen ki kívánja kapcsolni a vezeték nélküli funkciókat,
engedélyezze az Airplane mode lehetőséget.
Koppintson az [Apps & Widgets] – [Settings] – [More...] –
[Airplane mode] lehetőségekre.
Az Airplane mode négyzet kijelölődik.
Vészhelyzet esetén kapcsolja ki a tabletet.

A vezeték nélküli LAN biztonsága

A vezeték nélküli LAN biztonsági beállítása rendkívül fontos.
A Sony nem vonható felelősségre semmilyen a vezeték nélküli LAN
használatából adódó biztonsági problémáért.

Akkumulátor

Ne töltse az akkumulátort semmilyen a Help guide kézikönyvben
leírtaktól, vagy a Sony írásos utasításaitól eltérő módon.

Váltóáramú tápegység

 Rendkívül fontos, eredeti, a termékéhez a Sony által mellékelt Sony

váltóáramú tápegységet használjon.
 A tápegységet ne helyezze el úgy, hogy a bőrével érintkezzen.

Helyezze távolabb a testétől a tápegységet, ha az felmelegszik, és
kellemetlen érzést okoz.
Ez a tápegység csak IT-termékekkel használható.
Kérjük, ne használja más célra.
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A mellékelt váltóáramú tápegység
műszaki adatai
Gyártási szám

SGPAC5V6

Bemenet

100 - 240 V~ 0,2 A 50/60 Hz

Kimenet

5 V= 1,5 A

Üzemhőmérséklet

5 °C – 35 °C
(hőmérséklet-gradiens kevesebb mint
10 °C/óra)



Pomembne informacije o izdelku

Zakonske informacije

Podjetje Sony izjavlja, da je ta izdelek, ne glede na to, ali ima priložen
brezžični komplet, ki vključuje brezžično tipkovnico in/ali brezžično
miško in/ali brezžični sprejemnik, skladen z bistvenimi zahtevami in
drugimi zadevnimi določili evropske Direktive 1999/5/ES.
Če želite dobiti kopijo Izjave o skladnosti (DoC) za Direktivo T&TTE,
obiščite naslednji naslov URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi
na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Ta izdelek je bil preizkušen in je preverjeno skladen z omejitvami
Direktive EMC, kadar uporabljate povezovalne kable, ki niso daljši od
3 metrov.

Zakonske informacije o brezžičnih
omrežjih LAN

Odvisno od modela je dovoljeno vmesnik za brezžično omrežje LAN,
ki je vgrajen v tablične računalnike, dovoljeno uporabljati samo v
naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija,
Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska,
Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica, Turčija in Velika Britanija.

Pogoji za uporabo
Kadar uporabljate standard za brezžična omrežja LAN IEEE 802.11b/g/n,
lahko za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem uporabite kanale
od 1 do 13 (od 2,4 do 2,4835 GHz), vendar pa v Franciji, Italiji in na
Norveškem veljajo naslednje omejitve:
 Francija: Kadar uporabljate izdelek v zaprtih prostorih, lahko vse
kanale uporabljate brez omejitev.
Na prostem so dovoljeni samo kanali od 1 do 6. To pomeni, da lahko
v načinu enakovrednih udeležencev funkcijo WLAN uporabljate na
prostem, samo če udeleženec nastavi komunikacijo na odobrenem
kanalu (tj. od 1 do 6). V infrastrukturnem načinu pred vzpostavitvijo
povezave poskrbite, da je dostopna točka nastavljena na kanal od
1 do 6.

SI
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 Italija: Uporabo omrežja RLAN urejata:
 za zasebno uporabo Zakonodajna uredba z dne 1. 8. 2003, št.

259 (»Pravilnik za elektronske komunikacije«). Zlasti v 104. členu
je navedeno, kdaj je treba pridobiti splošno dovoljenje, v 105.
členu pa je navedeno, kdaj je dovoljena prosta uporaba.
 za zagotavljanje javnega dostopa do omrežja RLAN za
telekomunikacijska omrežja in storitve pa Ministrska uredba
z dne 28. 5. 2003, dopolnjena različica, in 25. člen (splošno
dovoljenje za elektronska komunikacijska omrežja in storitve)
Pravilnika o elektronskih komunikacijah.
 Norveška: Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na
zemljepisnem območju s polmerom 20 km okoli središča kraja NyAlesund, Svalbard.
Kadar uporabljate funkcijo za brezžična omrežja LAN IEEE 802.11a/n,
lahko samo za uporabo v zaprtih prostorih uporabite frekvenčno
območje od 5,15 do 5,35 GHz in od 5,47 do 5,725 GHz, v Italiji pa
veljajo še naslednje omejitve:
 Italija: Uporabo omrežja RLAN urejata:
 za zasebno uporabo Zakonodajna uredba z dne 1. 8. 2003, št.
259 (»Pravilnik za elektronske komunikacije«). Zlasti v 104. členu
je navedeno, kdaj je treba pridobiti splošno dovoljenje, v 105.
členu pa je navedeno, kdaj je dovoljena prosta uporaba.
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 za zagotavljanje javnega dostopa do omrežja RLAN za

telekomunikacijska omrežja in storitve pa Ministrska uredba
z dne 28. 5. 2003, dopolnjena različica, in 25. člen (splošno
dovoljenje za elektronska komunikacijska omrežja in storitve)
Pravilnika o elektronskih komunikacijah.
 za zasebno uporabo Ministrska uredba z dne 12. 7. 2007.

Zakonske informacije za vmesnik
Bluetooth®

Odvisno od modela je dovoljeno vmesnik Bluetooth, ki je vgrajen v
ta izdelek, dovoljeno uporabljati samo v naslednjih državah: Avstrija,
Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Velika
Britanija.

Pogoji za uporabo
 Francija: Funkcijo Bluetooth v tem izdelku je dovoljeno uporabljati

izključno v zgradbah. Vsaka uporaba funkcije Bluetooth v tem
izdelku zunaj zgradb je na ozemlju Francije prepovedana. Pred
vsako uporabo zunaj zgradb se prepričajte, da je funkcija Bluetooth
v tem izdelku onemogočena. (Uredba ART 2002-1009, ki jo
dopolnjuje Uredba ART 03-908, ki se nanaša na omejitve uporabe
radijskih frekvenc).
 Norveška: Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na
zemljepisnem območju s polmerom 20 km okoli središča kraja NyAlesund, Svalbard.

Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne
ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.
S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.

Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana
v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot
0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja
podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to
baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek
na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
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O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Varnostne informacije
Tablični računalnik

 Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli motnje, ki

se lahko zgodijo ali povzročijo pri uporabi te naprave.
ali

 Odpiranje ali razstavljanje glavne enote ali katere koli dodatne



Pri potovanju v in znotraj ZDA ne pozabite, da je Ministrstvo za promet
ZDA (U.S. Department of Transportation – DOT) pred kratkim objavilo
nove predpise, ki se nanašajo na potnike, ki potujejo z litijevimi
kovinskimi baterijami in litij-ionskimi baterijami.
Za podrobne informacije obiščite
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
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opreme zaradi katerega koli razloga lahko povzroči škodo, ki je
garancija ne pokriva.
Da se izognete električnemu udaru, ne odpirajte ohišja. Servisiranje
prepustite samo usposobljenemu osebju.
Da preprečite tveganje požara ali električnega udara, tabličnega
računalnika ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.
Tabličnega računalnika ne uporabljajte ali shranjujte na mestu, ki
je izpostavljeno virom toplote, na primer radiatorjem ali zračnim
kanalom; neposredni sončni svetlobi; čezmernemu prahu; vlagi
ali dežju; mehanskim tresljajem ali udarcem; močnim magnetom
ali zvočnikom, ki niso magnetno oklopljeni; zelo visokim in nizkim
temperaturam ter visoki vlažnosti.
Izklop tabličnega računalnika z gumbom  (vklop/izklop) naprave
ne loči od omrežne napetosti. Če jo želite popolnoma ločiti,
odklopite izmenični napajalnik ali napajalni kabel iz električnega
omrežja. Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in zlahka
dosegljiva.
Če to opremo postavite blizu opreme, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, lahko pride do popačenja zvoka in slike.

 Nohtov ne vtikajte v režo za priključitev dodatne opreme ali v režo








na zadnji strani tabličnega računalnika. S tem lahko poškodujete
svoje nohte.
Ta naprava je zasnovana tudi za elektrodistribucijske sisteme za IT z
medfazno napetostjo 230 V za stranke na Norveškem.
Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da zagotovite
primerno kroženje zraka in zanesljivo delovanje:
 Tabličnega računalnika in/ali izmeničnega napajalnika ne
uporabljajte, če je prekrit ali ovit z blagom.
Poskrbite, da izmenični napajalnik deluje v čistem okolju.
 Preden položite tablični računalnik v torbo, poskrbite, da je
izključen.
Tabličnega računalnika ne uporabljajte neposredno v naročju.
Temperatura spodnjega dela enote se bo med običajno uporabo
povečala, kar lahko sčasoma povzroči neudobje in opekline.
Te naprave ne uporabljajte med hojo. Poslušanje glasbe s
slušalkami ali gledanje LCD-prikazovalnika med hojo lahko povzroči
nesrečo in telesne poškodbe.
Opozorilo: Ta naprava mora biti ozemljena. (Razen
izdelkov z 2-polnim vtičem.)
Da preprečite možne poškodbe sluha, ne poslušajte
zvoka z visoko glasnostjo dalj časa.

Brezžične funkcije

 Če prihaja med uporabo tabličnega računalnika do radijskih motenj

na drugih napravah, ne uporabljajte brezžične funkcije. Uporaba
brezžične funkcije lahko povzroči napačno delovanje naprav, kar
lahko povzroči nesrečo.
 V nekaterih situacijah ali okoljih je lahko uporaba brezžične funkcije
omejena s strani lastnika zgradbe ali odgovornih predstavnikov
organizacije, na primer na letalih, v bolnišnicah ali v drugih okoljih,
kjer se šteje ali je potrjeno, da je lahko tveganje motnje na drugih
napravah ali storitvah škodljivo. Če niste prepričani o pravilih
za uporabo brezžičnih funkcij v določeni organizaciji ali okolju,
svetujemo, da pred vklopom najprej vprašate za dovoljenje.
S svojim zdravnikom ali proizvajalcem osebnih medicinskih
naprav (srčni spodbujevalniki, slušni aparati itd.) se posvetujte o
morebitnih omejitvah pri uporabi brezžične funkcije.
 Če uporabljate brezžično funkcijo blizu srčnega spodbujevalnika,
poskrbite, da je naprava od spodbujevalnika oddaljena najmanj
22 cm.
 Zaradi lastnosti prenosa in sprejema brezžičnih komunikacij se
lahko podatki občasno izgubijo ali zakasnijo. To se lahko zgodi
zaradi sprememb moči radijskega signala, ki se dogajajo zaradi
spremembe v lastnostih radijske prenosne poti.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo,
ki bi nastala zaradi zakasnitev ali napak v preko brezžične funkcije
poslanih ali prejetih podatkih ali zaradi neuspeha brezžične funkcije
pri pošiljanju ali oddajanju takšnih podatkov.
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 Če oprema vseeno povzroči škodljive motnje na radijskem/TV-

sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite,
uporabniku svetujemo, da poskusi odpraviti motnje na enega
ali več od naslednjih načinov: s preusmeritvijo ali prestavljanjem
sprejemne antene, povečanjem razdalje med oddajnikom in
sprejemnikom ter s posvetom s prodajalcem ali izkušenim
radijskim/TV-serviserjem.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli radijske/
TV-motnje ali druge neželene učinke.
 Če morate nujno onemogočiti brezžično funkcijo, omogočite način
Airplane mode.
Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More...] [Airplane mode].
Izbrano je potrditveno polje Airplane mode.
V izrednih razmerah svoj tablični računalnik izklopite.

Varnost brezžičnih omrežij LAN

Nastavitev varnostnih nastavitev za brezžična omrežja LAN je izredno
pomembna. Podjetje Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti
za varnostne težave, ki bi lahko nastale zaradi uporabe brezžičnega
omrežja LAN.

Baterija

Baterije ne polnite na noben način, ki ni opisan v priročniku Help guide
ali ki ga ni pisno določilo podjetje Sony.
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Izmenični napajalnik

 Močno priporočamo, da za svoj izdelek uporabite pristen izmenični

napajalnik Sony, ki ga je za vaš izdelek dobavilo podjetje Sony.
 Izmenični napajalnik naj ne pride v stik s kožo. Izmenični napajalnik

odmaknite od telesa, če se segreje in postane neudoben.
Ta izmenični napajalnik je namenjen samo za uporabo z
izdelki IT. Ne uporabljajte ga v druge namene.

Tehnični podatki priloženega
izmeničnega napajalnika
Številka modela

SGPAC5V6

Vhod

100–240 V~, 0,2 A 50/60 Hz

Izhod

5 V=, 1,5 A

Delovna temperatura

5–35 °C
(Hitrost spreminjanja temperature mora
biti manjša od 10 °C/h.)

