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Néhány szó a biztonságról
A készüléken hátoldalán található címke ismerteti a bemenő feszültséget, az
áramfelvételt, stb.
• Mielőtt használatba venné a készüléket, ellenőrizze, hogy a bemenő
feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
• A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a fali konnektorhoz
csatlakozik, még abban az esetben is, ha ki van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a fali konnektorból.
A hálózati csatlakozókábel kihúzásakor a vezeték végén levő dugót fogja
meg. Soha nem húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva.
• Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy jutna a készülék belsejébe, azonnal
húzza ki a konnektorból és a további használatot megelőzően ellenőriztesse
szakemberrel.
Néhány szó az elhelyezésről
Ne helyezze a készüléket a következő helyekre:
• Rendkívül magas hőmérsékletű helyekre
(pl. zárt ablakú gépkocsi belseje).
• Fűtőtest mellé, vagy közvetlen napfénynek kitett helyekre.
• Olyan helyre, ahol a készülék rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
• Mágneses mezőbe (pl. mágnes, hangszóró vagy TV közelébe).
• Poros helyekre.
Működtetés
• Mielőtt használatba venné a készüléket ellenőrizze, hogy az áram és
a feszültség megegyezik-e a hálózati áramforrással.
• Biztonsági okokból, ha a bemeneti áramerősség értéke túl nagy, a készülék
automatikusan kikapcsol.
• Ne csatlakoztassa a készüléket rádióhoz vagy olyan eszközhöz, mely
rádióvevővel rendelkezik, mert az zajos vételt okozhat.
• A meghibásodás elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készüléket ne ejtse
le, és ne érje erős mechanikai hatás.
• A használat befejeztével húzza ki az adaptert a konnektorból és
a csatlakoztatott készülékből.
• A hálózati csatlakozókábel kihúzásakor a vezeték végén levő dugót fogja
meg. Soha ne húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva.
• A rövidzárlat elkerülése érdekében ne hagyja, hogy bármilyen fémtárgy
érintkezzen a készülék csatlakozóvégeivel vagy csatlakozóaljzatával.
Tisztítás
• A készüléket száraz, puha textíliával tisztítsa meg. Ha a készülék felülete
nagyon beszennyeződne, kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával tisztítsa meg a készülék burkolatát, majd törölje át egy száraz
textíliával.
• A tisztításhoz soha ne használjon oldószert, alkoholt, benzint vagy hígítót,
mert a külső burkolat megsérülhet.
• Ha kémiai tisztítószert használ, olvassa el az ahhoz kapott leírást.
• Ha a készülék burkolatára bármilyen oldószer, rovarirtó szer fröccsen, vagy
a burkolat hosszabb ideig érintkezik gumival vagy vinil tartalmú anyaggal,
a burkolat károsodhat.

Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el ﬁgyelmesen ezt a
kezelési utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

FIGYELMEZTETÉS
Tűz és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében soha ne takarja el az eszköz
szellőző nyílásait újsággal, terítővel vagy függönnyel, stb. Ne helyezzen égő
gyertyát a készülékre.
A tűzveszély és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékkal telt edényt (például vázát) az eszköz tetejére.
Áramütés elkerülése érdekében, a készülék házát ne nyissa ki. Javításokkal
kapcsolatban mindig vegye igénybe szakember segítségét.
A készüléket ne használja szűk, zárt térben, például könyvespolcon vagy zárt
szekrényben.

Hogyan használjuk a készüléket?

A hálózati adapter használata külföldön

1

Csatlakoztassa az USB töltő/hálózati adaptert a készülékhez
(Network Walkman*, stb.) USB kábel segítségével.
* A „WALKMAN” a Sony bejegyzett védjegye a sztereó fejhallgatóval
ellátott készülékekre.

Az adaptert bármely más országban vagy régióban is használhatja, egyszerűen a
konnektorhoz csatlakoztatva, ahol a hálózati áram 100–240 V, 50/60 Hz. Ha az
adott országban a konnektor alakja eltérő, használjon egy megfelelő átalakítót.
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Csatlakoztassa a fali konnektorhoz az USB töltő/hálózati
adaptert.

Elutazás előtt, érdeklődjön a legközelebbi utazási irodában, hogy az uticélként
választott országban milyen típusú átalakítóra lehet szüksége.
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Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a AC-U50A típusú hálózati adapter a 2/1984.
(III. 10.) IpM-BkM. számú rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Hálózati adapter AC-LS5
Hálózati feszültség:
100–240 V, 50/60 Hz, váltakozófeszültség
Kimenő feszültség:
5,0 V egyenfeszültség
Kimenő áramerősség
500 mA
Áramfelvétel
5W
Méretek
kb. 55 × 75 × 60 mm (szé/ma/mé)
Tömeg
kb. 63 g
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Mellékelt tartozékok
Kezelési útmutató (1 db)

A kivitel és a műszaki adatok külön értesítés nélkül is változhatnak.
A csatlakoztatandó
készülékhez tartozó USB
kábel
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Indítsa el az újratöltést a csatlakoztatott készüléken.
A készüléktől függően előfordulhat, hogy az újratöltést nem kell elindítani.
(Olvassa el a készülék használati útmutatóját.)

Megjegyzések
• Az USB töltő/hálózati adaptert a konnektorhoz közel helyezze el. Erre azért van szükség,
hogy a hálózati csatlakozókábelt gyorsan ki tudja húzni, ha rendellenességet észlel
a működésben.
• Ne helyezze a készüléket könyvespolcra, vagy zárt helyre, mint pl. szekrénybe.
• Tűz és áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket olyan térben ahol
folyadék vagy nedvesség érheti. Ne helyezzen vízzel teli edényt, pl. vázát a készülékre.
• 5–35°C-os környezeti hőmérsékleti tartományban használja a készüléket.
• A készülék működése nem garantált USB elosztó vagy USB hosszabbító használata
esetén. Kövesse a csatlakoztatott készülékhez javasolt csatlakoztatási módot (Network
Walkman, stb.).

HU
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 termékének
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.

