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Čeština Bezdrátový reproduktor

Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně vymáháno, především v 
zemích EHP (evropský hospodářský prostor).

Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje 
podmínky Směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k 
dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory přístroje 
novinami, ubrusy, záclonami apod. Přístroj nevystavujte působení otevřeného 
ohně (jako jsou například zapálené svíčky).

Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná 
skříňka.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na 
zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU
Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obracejte 
na autorizovaného zástupce dovozce do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení 
(platí v Evropské unii a v dalších zemích se systémy 
sběru tříděného odpadu) 
Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s 
výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním 
odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol 
použitý spolu s chemickou značkou. Chemická značka pro 
olovo (Pb) se na baterii přidává v případě, že obsahuje více 
než 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto 

výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní 
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace 
materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. V případě výrobků, které z 
důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k 
vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným 
servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými 
zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich 
životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část 
popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.  
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Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. 
Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na 
příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v 
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) po dlouhou dobu 
slunečnímu záření, ohni nebo jiným zdrojům vysokých teplot.

Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerozbíjejte. V případě úniku kapaliny z 
baterie zabraňte styku kapaliny s pokožkou nebo očima. V případě, že dojde ke 
kontaktu, ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a 
vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte žádné baterie, které nejsou určeny 
pro použití s tímto zařízením Baterie je třeba před použitím nabít. Po 
dlouhodobějším skladování je třeba baterie několikrát nabít a vybít, aby se 
dosáhlo jejich maximální výkonnosti. Baterie likvidujte správným způsobem.

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, 
které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Slovensky Bezdrôtový reproduktor

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, 
predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa 
nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii 
na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami 
a podobne, aby sa predišlo riziku požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom 
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice 
alebo skrinky.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len  
na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti  
Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe 
zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.

Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického 
vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so 
zavedenými systémami separovaného zberu odpadu) 
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení 
znamená, že s produktom a batériou nemožno 
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch 
batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom 
chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, 
ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnou 

likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii 
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú 
produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity 
údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len 
kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických 
a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, 
aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete 
v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na 
príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne 
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu 
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej 
teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.

Sekundárne články ani batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.  
Ak niektorý článok vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina nedostala 
na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnutú oblasť si riadne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nepoužívajte žiadne články ani 
batérie, ktoré nie sú navrhnuté na používanie s týmto zariadením. Sekundárne 
články a batérie treba pred použitím nabiť. Ak ste články alebo batérie dlhšie 
nepoužili, možno ich budete musieť viackrát za sebou nabiť a vybiť, aby ste 
zaistili ich maximálny výkon. Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v 
smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla 
kratšieho ako 3 metre.
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