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Προτού χειριστείτε τη μονάδα, διαβάστε 
αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε 
το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην 
εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε 
βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε την 
ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το 
περίβλημα. Οι εργασίες σέρβις 
πρέπει να ανατίθενται μόνο σε 
εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, 
ενσωματώστε μια άμεσα προσβάσιμη 
διάταξη αποσύνδεσης στη σταθερή 
καλωδίωση ή συνδέστε το βύσμα σε μια 
εύκολα προσβάσιμη πρίζα κοντά στη 
μονάδα.  Αν παρουσιαστεί βλάβη κατά τη 
λειτουργία της μονάδας, χρησιμοποιήστε τη 
διάταξη αποσύνδεσης για να 
απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ή 
αποσυνδέστε το φις του καλωδίου 
ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πληροφορίες για την υποδοχή LAN 
(μόνο για το μοντέλο VPL-HW65)
Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε σε 
αυτήν τη θύρα βύσματα καλωδίων 
περιφερειακών συσκευών που μπορεί να 
έχουν υπερβολική τάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1. Χρησιμοποιήστε το εγκεκριμένο 

καλώδιο ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας 
3 πυρήνων)/βύσμα συσκευής/βύσμα με 
γείωση που συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς ασφαλείας για κάθε χώρα, 
αν υπάρχουν.

2. Χρησιμοποιήστε το εγκεκριμένο καλώδιο 
ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας 3 
πυρήνων)/βύσμα συσκευής/βύσμα που 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
ονομαστικές τιμές (τάση, Αμπέρ).

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του 
παραπάνω καλωδίου ρεύματος/βύσματος 
συσκευής/φις, απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Σχετικά με τα γυαλιά 3D
Τα γυαλιά 3D επικοινωνούν με τη συσκευή 
προβολής μέσω της τεχνολογίας Bluetooth 
για την εμφάνιση σημάτων 3D.
(α) ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες 
λειτουργεί ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων:

2,4 - 2,4835 GHz
(β) μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που 
εκπέμπεται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
στις οποίες λειτουργεί ο εξοπλισμός 
ραδιοσυχνοτήτων:

4,30 dBm (E.I.R.P.)

Όπως και με 
οποιαδήποτε έντονη 
φωτεινή πηγή, μην 
κοιτάτε απευθείας την 
ακτίνα, RG2 IEC 
62471-5:2015.
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Για τους πελάτες στην Ευρώπη 
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που 
πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Προσοχή κατά την αντικατάσταση/
απόρριψη της μπαταρίας για τα 
γυαλιά 3D
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση 
λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας.
Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με 
τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο που συνιστάται 
από τον κατασκευαστή.  
Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, πρέπει 
να τηρείτε τη νομοθεσία στην αντίστοιχη 
περιοχή ή χώρα.

Ελληνικά

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι το μοντέλο VPL-HW65/VPL-HW45 
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: 
http://www.compliance.sony.de/

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Sony Professional Solutions Europe - 
Τυπική εγγύηση και εξαιρέσεις από την 
τυπική εγγύηση. 
Για σημαντικές πληροφορίες και τους 
πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.pro.sony.eu/warranty.



Προφυλάξεις

Ασφάλεια
• Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας της 

μονάδας είναι ίδια με την τάση του 
τοπικού δικτύου ρεύματος.

• Αν εισχωρήσει οποιοδήποτε υγρό ή 
στερεό αντικείμενο στο εσωτερικό του 
περιβλήματος, αποσυνδέστε τη μονάδα 
από το ρεύμα και ζητήστε από 
εξειδικευμένο προσωπικό να την ελέγξει, 
προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. 

• Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα αν 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
αρκετές ημέρες. 

• Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, 
τραβήξτε το από το φις. Μην τραβάτε ποτέ 
το ίδιο το καλώδιο. 

• Η πρίζα θα πρέπει να είναι κοντά στη 
μονάδα και να είναι εύκολα προσβάσιμη. 

• Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την πηγή 
τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον 
παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, 
ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη. 

• Μην κοιτάζετε τον φακό όταν η λυχνία 
είναι αναμμένη.

• Μην βάζετε το χέρι σας ή άλλα 
αντικείμενα κοντά στις οπές εξαερισμού. 
Ο αέρας που εξέρχεται είναι ζεστός. 

Αποφυγή συσσώρευσης 
θερμότητας στο εσωτερικό της 
μονάδας 
Αφού απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία με 
το κουμπί ?/1 (ON/STANDBY), μην 
αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα για 
όσο διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί ο 
ανεμιστήρας.

Προσοχή
Η μονάδα αυτή διαθέτει οπές εξαερισμού 
(εισαγωγή) και οπές εξαερισμού (εξαγωγή). 
Μην φράζετε και μην τοποθετείτε τίποτα 
κοντά σε αυτές τις οπές, διαφορετικά μπορεί 
να συσσωρευτεί θερμότητα στο εσωτερικό 
της μονάδας και να προκαλέσει υποβάθμιση 
της εικόνας ή ζημιά στη μονάδα.

Επανασυσκευασία
Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα 
υλικά συσκευασίας, γιατί θα σας χρειαστούν 
αν υπάρξει ανάγκη να κάνετε αποστολή της 
μονάδας σας. Για μέγιστη προστασία, 
επανασυσκευάστε τη μονάδα όπως ήταν 
αρχικά συσκευασμένη από το εργοστάσιο.

Παρακολούθηση εικόνων βίντεο 3D

Προφυλάξεις ασφαλείας
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 

3D μόνο για την παρακολούθηση εικόνων 
βίντεο 3D.

• Αν παρατηρήσετε τρεμόπαιγμα ή λάμψεις, 
σβήστε τα φώτα στο δωμάτιο.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά 
χωρίς κατάλληλη επίβλεψη από ενήλικες.

• Προσέξτε να μην μαγκώσουν τα δάχτυλά 
σας στους μεντεσέδες των γυαλιών 3D 
όταν λυγίζετε τον σκελετό.

• Μην ρίχνετε κάτω και μην τροποποιείτε 
αυτά τα γυαλιά 3D.

• Αν σπάσουν αυτά τα γυαλιά, μην 
πλησιάσετε τα σπασμένα κομμάτια στο 
στόμα και στα μάτια σας.

Συσκευή προβολής LCD
Η συσκευή προβολής LCD κατασκευάζεται 
με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. 
Ωστόσο, μπορεί να παρατηρήσετε μικρά 
μαύρα σημεία ή/και φωτεινά σημεία 
(κόκκινα, μπλε ή πράσινα) να εμφανίζονται 
συνεχώς στη συσκευή προβολής LCD. Αυτό 
είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της 
διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.
Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε πολλές 
συσκευές προβολής για προβολή στην ίδια 
οθόνη, η αναπαραγωγή χρωμάτων μεταξύ 
των συσκευών προβολής μπορεί να 
διαφέρει, ακόμη και αν είναι ίδιο μοντέλο, 
καθώς η ισορροπία χρωμάτων μπορεί να 
έχει ρυθμιστεί διαφορετικά από τη μια 
συσκευή προβολής στην άλλη.

Υγροποίηση υδρατμών
Αν η θερμοκρασία του δωματίου όπου είναι 
τοποθετημένη η συσκευή προβολής 
μεταβληθεί απότομα ή αν η συσκευή 
προβολής μετακινηθεί ξαφνικά από ένα 
5 EL
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ψυχρό σε ένα θερμό σημείο, μπορεί να 
προκύψει υγροποίηση υδρατμών μέσα στη 
συσκευή προβολής. Επειδή η υγροποίηση 
υδρατμών μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία, πρέπει να προσέχετε όταν 
ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του 
κλιματιστικού. Αν προκύψει υγροποίηση 
υδρατμών, αφήστε τη συσκευή προβολής 
ενεργοποιημένη για περίπου δύο ώρες 
προτού την χρησιμοποιήσετε.

Σημειώσεις για την ασφάλεια 
(μόνο για το μοντέλο VPL-HW65)
• Η SONY ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΕΣ 
ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΕΙΔΟΥΣ.

• Ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, 
μπορεί να έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
στη μονάδα μη εξουσιοδοτημένα άτομα 
από το δίκτυο. Όταν συνδέετε τη μονάδα 
στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο 
είναι προστατευμένο με ασφάλεια.

• Για λόγους ασφάλειας, όταν 
χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ είναι 
συνδεδεμένη σε δίκτυο, συνιστάται να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο 
ελέγχου μέσω ενός προγράμματος 
περιήγησης Web και να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις περιορισμού πρόσβασης από τις 
προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές 
(ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση 
λειτουργιών δικτύου" στις Οδηγίες 
λειτουργίας).
Συνιστάται επίσης η συχνή αλλαγή του 
κωδικού πρόσβασης.

• Μην μεταβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη 
διαδικτυακή τοποθεσία με το πρόγραμμα 
περιήγησης στο Web ενώ κάνετε 
ρυθμίσεις ή αφού ολοκληρώσετε τις 
ρυθμίσεις. Επειδή η κατάσταση σύνδεσης 
παραμένει στο πρόγραμμα περιήγησης 
Web, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης 
Web όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις για 

να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας από 
μη εξουσιοδοτημένους τρίτους ή την 
εκτέλεση επιβλαβών προγραμμάτων.

Σημείωση
Η SONY ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.



Σημειώσεις για την 
τοποθέτηση και τη 
χρήση

Δεν πρέπει να τοποθετείτε τη μονάδα με 
τους παρακάτω τρόπους, γιατί μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία ή ζημιά στη 
μονάδα.

Κοντά σε τοίχους
Για να διατηρηθεί η απόδοση και η 
αξιοπιστία της μονάδας, αφήστε χώρο 
ανάμεσα στους τοίχους και τη μονάδα όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Θέση με ανεπαρκή εξαερισμό
Φροντίστε να αφήσετε χώρο μεγαλύτερο 
από 30 εκ. (11 7/8 ίντσες) γύρω από τη 
μονάδα.

Ζέστη και υγρασία

Θέσεις που δέχονται απευθείας 
κρύο ή ζεστό αέρα από 
κλιματιστικό
Η τοποθέτηση της μονάδας σε μια τέτοια 
θέση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
λόγω υγροποίησης υδρατμών ή αύξησης της 
θερμοκρασίας.

Κοντά σε αισθητήρα θερμότητας ή 
καπνού
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του 
αισθητήρα.

Θέσεις με πολλή σκόνη και 
υπερβολικό καπνό

Μην κάνετε τίποτε από τα παρακάτω όταν 
χρησιμοποιείτε τη μονάδα.

Ακατάλληλη τοποθέτηση

30 εκ.
(11 7/8 ίντσες)

30 εκ.

(11 7/8 ίντσες)

30 εκ.

(11 7/8 ίντσες)

30 εκ.

(11 7/8 ίντσες)

Ακατάλληλες συνθήκες
7 EL
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Φραγή των οπών εξαερισμού 
(εισαγωγή ή εξαγωγή)

Κλίση προς τα εμπρός/πίσω και 
αριστερά/δεξιά
Αποφύγετε να γείρετε τη μονάδα σε γωνία 
μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
Μην τοποθετείτε τη μονάδα οπουδήποτε 
αλλού παρά μόνο σε οριζόντια επιφάνεια ή 
στην οροφή. Η τοποθέτηση της μονάδας σε 
μια τέτοια θέση μπορεί να οδηγήσει σε 
ανομοιομορφία χρωμάτων ή να μειώσει την 
αξιοπιστία των εφέ της λυχνίας.
Αν η μονάδα έχει κλίση προς τα επάνω ή προς 
τα κάτω, η εικόνα στην οθόνη προβολής 
μπορεί να έχει τραπεζοειδές σχήμα.
Τοποθετήστε τη μονάδα έτσι ώστε ο φακός 
να είναι παράλληλος με την οθόνη.

Κατά την τοποθέτηση της μονάδας 
σε μεγάλο υψόμετρο
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε υψόμετρο 
1.500 μέτρων (περίπου 4.900 πόδια) ή 
μεγαλύτερο, ορίστε τη ρύθμιση "High 
Altitude Mode" στο μενού Setup  σε 
"On". Αν δεν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία 
όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μεγάλο 
υψόμετρο, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές 
συνέπειες, όπως μείωση της αξιοπιστίας 
συγκεκριμένων εξαρτημάτων.

• Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε τη συσκευή 
προβολής σε οροφή ή να τη μετακινείτε 
μόνοι σας. Συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο 
προσωπικό της Sony (με χρέωση).

• Κατά την τοποθέτηση της μονάδας στην 
οροφή, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα 
καλώδιο ασφαλείας κ.λπ. για να 
εμποδίσετε την πτώση της μονάδας. 
Αναθέστε την τοποθέτηση σε έναν έμπειρο 
εργολάβο ή τεχνικό εγκατάστασης.

Για αντιπροσώπους
• Για την τοποθέτηση της συσκευής 

προβολής στην οροφή, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας βραχίονας Sony ή 
ένα συνιστώμενο ισοδύναμο εξάρτημα.

• Σε περίπτωση τοποθέτησης σε οροφή, 
φροντίστε να στερεώσετε καλά το 
περίβλημα.

Οπές εξαερισμού 
(εξαγωγή)

Οπές εξαερισμού 
(εισαγωγή)

15° ή 
περισσότερο

15° ή 
περισσότερο

15° ή 
περισσότερο

Προληπτικά μέτρα 
ασφαλείας για την 
τοποθέτηση της μονάδας σε 
οροφή

15° ή 
περισσότερο

15° ή 
περισσότερο



Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε 
ότι περιέχει τα ακόλουθα:
• Τηλεχειριστήριο RM-PJ28 (1) 
• Μπαταρίες μαγγανίου, μεγέθους AA (R6) (2)
• Καλώδιο ρεύματος AC (1)
• Κάλυμμα φακού (1)

Κατά την αγορά της συσκευής προβολής, 
το κάλυμμα φακού είναι τοποθετημένο 
επάνω στο φακό. Αφαιρείτε το κάλυμμα 
φακού όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
προβολής.

• Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς (το παρόν 
εγχειρίδιο) (1)

• Οδηγίες λειτουργίας (CD-ROM) (1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση 
λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας.  
Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με 
τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο που συνιστάται 
από τον κατασκευαστή.  

Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, πρέπει 
να τηρείτε τη νομοθεσία στην αντίστοιχη 
περιοχή ή χώρα.

Προσοχή
Δύο μπαταρίες μεγέθους AA (R6) 
παρέχονται για το τηλεχειριστήριο.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, 
χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου ή 
αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (R6).

Προσοχή στον χειρισμό του 
τηλεχειριστηρίου
• Πρέπει να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο 

με προσοχή. Μην το ρίχνετε κάτω, μην το 
πατάτε και μην αφήνετε να χυθεί 
οποιοδήποτε υγρό επάνω του.

• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε 
πηγές θερμότητας, κάτω από άμεσο 
ηλιακό φως ή σε υγρό χώρο.

Μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο σε 
υπολογιστή με εγκατεστημένο το Adobe 
Reader.
Μπορείτε να κατεβάσετε το Adobe Reader 
δωρεάν από τη διαδικτυακή τοποθεσία της 
Adobe.

1 Ανοίξτε το αρχείο index.html στο 
CD-ROM.

2 Επιλέξτε και κάντε κλικ στο 
εγχειρίδιο που θέλετε να διαβάσετε.

Αν το CD-ROM χαθεί η καταστραφεί, 
μπορείτε να αγοράσετε ένα καινούργιο από τον 
αντιπρόσωπο της Sony ή από ένα σημείο 
εξυπηρέτησης της Sony.

ΠροετοιμασίαΒήμα 1

Έλεγχος των παρεχόμενων 
αξεσουάρ

Τοποθέτηση των μπαταριών 
στο τηλεχειριστήριο

Πιέστε και σύρετε 
για να ανοίξει.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
με την πλευρά E πρώτα.

Χρήση του εγχειριδίου από 
το CD-ROM

Σημείωση
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1 Τοποθετήστε τη μονάδα έτσι ώστε ο 
φακός να είναι παράλληλος με την 
οθόνη.

2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC 
πρώτα στη μονάδα και μετά σε μια πρίζα.

Αφού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στη 
μονάδα, η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY 
μπορεί να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Για όσο διάστημα αναβοσβήνει η ενδεικτική 
λυχνία, μπορεί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος 
της μονάδας, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία. Περιμένετε μέχρι να 
σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει 
σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

3 Πατήστε το κουμπί ?/1 (ON/
STANDBY) για να ενεργοποιήσετε τη 
μονάδα.

4 Πατήστε το κουμπί PATTERN για να 
προβάλετε ένα δοκιμαστικό σήμα για 
την εκτέλεση ρυθμίσεων.

a Μετακινήστε και τα δύο 
κουμπιά μετατόπισης φακού 
για να ρυθμίσετε τη θέση της 
εικόνας.

b Ρυθμίστε το μέγεθος της 
εικόνας χρησιμοποιώντας το 
μοχλό ζουμ.

Τοποθέτηση της μονάδαςΒήμα 2

Σημείωση

Ανάβει με κόκκινο 
χρώμα.

Επάνω πλευρά της μονάδας

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα για 
μικρό διάστημα 
(δέκατα του 
δευτερολέπτου) και 
κατόπιν ανάβει 
σταθερά με πράσινο 
χρώμα.

Επάνω πλευρά της μονάδας

Για να ρυθμίσετε την 
κατακόρυφη θέση

Για να ρυθμίσετε 
την οριζόντια θέση

Μοχλός ζουμ



c Ρυθμίστε την εστίαση 
χρησιμοποιώντας το δακτύλιο 
εστίασης.

Παράθυρο ρύθμισης φακού (μοτίβο δοκιμής)

Δακτύλιος εστίασης

2,35:1

4:3

1,85:1

Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν το 
μέγεθος της οθόνης για κάθε αναλογία 
εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Συνδέσεις και 
προετοιμασία" στις Οδηγίες λειτουργίας 
που περιέχονται στο παρεχόμενο CD-ROM.
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Κατά την πραγματοποίηση των συνδέσεων, φροντίστε να κάνετε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε όλο τον εξοπλισμό προτού κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καλώδια για κάθε σύνδεση.
• Συνδέστε σωστά τα βύσματα των καλωδίων. Η χαλαρή σύνδεση των βυσμάτων μπορεί να 

προκαλέσει δυσλειτουργία ή κακή ποιότητα εικόνας. Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, 
πρέπει να τραβάτε το βύσμα και όχι το ίδιο το καλώδιο.

• Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Σύνδεση της μονάδαςΒήμα 3

Δεξιά πλευρά της μονάδας

Ενισχυτής AV Ηχεία

Εξοπλισμός με υποδοχές 
εξόδου HDMI

Υπολογιστής

προς έξοδο HDMI

Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)

: Ροή σήματος βίντεο Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής 
ταχύτητας στο οποίο υπάρχει λογότυπο με τον τύπο 
του καλωδίου. (συνιστώνται τα προϊόντα Sony.)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Συνδέσεις και προετοιμασία" στις Οδηγίες λειτουργίας που 
περιέχονται στο παρεχόμενο CD-ROM.



Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην 
οποία θα εμφανίζονται τα μενού και οι άλλες 
ενδείξεις οθόνης. Η εργοστασιακή 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι τα Αγγλικά. 
Για να αλλάξετε την τρέχουσα γλώσσα για 
τα μενού, καθορίστε τη γλώσσα που θέλετε 
στην οθόνη μενού.

1 Πατήστε το MENU.

Εμφανίζεται το μενού.

2 Πατήστε M/m για να επιλέξετε το 
μενού Setup  και πατήστε , ή 

.

Θα εμφανιστούν τα στοιχεία ρύθμισης 
του επιλεγμένου μενού.

3 Πατήστε M/m για να επιλέξετε 
"Language" και πατήστε , ή .

4 Πατήστε M/m/</, για να 
επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε 

.

Το μενού αλλάζει στην επιλεγμένη 
γλώσσα.

Για διαγραφή του μενού
Πατήστε το MENU.

Επιλογή της γλώσσας των 
μενού

Βήμα 4
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1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα και τον 
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος 
στη μονάδα.

2 Πατήστε INPUT για να εμφανιστεί η 
παλέτα εισόδων στην οθόνη.

3 Επιλέξτε τον εξοπλισμό από τον οποίο 
θέλετε να εμφανίσετε εικόνες.
Πατήστε επανειλημμένα το INPUT ή 
πατήστε M/m/  (είσοδος) για να 
επιλέξετε τον εξοπλισμό από τον οποίο 
θα γίνει η προβολή.

1 Πατήστε το κουμπί ?/1 (ON/
STANDBY).
Θα εμφανιστεί το μήνυμα "POWER 
OFF?" στην οθόνη.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί ?/1 (ON/
STANDBY) προτού εξαφανιστεί το 
μήνυμα. Η ενδεικτική λυχνία ON/
STANDBY αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να 
λειτουργεί για να μειώσει τη 
θερμότητα στο εσωτερικό της 
μονάδας.

Ο ανεμιστήρας σταματά και η 
ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY παύει 
να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και 
παραμένει σταθερά αναμμένη με 
κόκκινο χρώμα.

Η τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί πλήρως 
και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο 
ρεύματος AC.

Μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος 
AC ενώ αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα 
πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ?/1 
(ON/STANDBY) για περίπου 1 
δευτερόλεπτο, αντί να εκτελέσετε τα 
παραπάνω βήματα.

ΠροβολήΒήμα 5

Προβολή εικόνας

Απενεργοποίηση της 
μονάδας

Παράδειγμα: Προβολή εικόνας από 
τον εξοπλισμό βίντεο που είναι 
συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 1 
της μονάδας.

Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Προβολή" στις Οδηγίες 
λειτουργίας που περιέχονται στο 
παρεχόμενο CD-ROM.



Πατήστε ένα από τα κουμπιά 
CALIBRATED PRESET.

Επιλογή λειτουργίας προβολής εικόνας

Κουμπιά 
CALIBRATED 
PRESET

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

CINEMA FILM 1 Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την αναπαραγωγή 
των πολύ δυναμικών και ευκρινών εικόνων που παρέχουν 
συνήθως τα θετικά φιλμ από το πρωτότυπο.

CINEMA FILM 2 Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή του 
πλούσιου τόνου και των χρωμάτων που παρέχουν συνήθως τα 
συστήματα οικιακού κινηματογράφου.

REF Διαμόρφωση ποιότητας εικόνας που είναι κατάλληλη για την 
πιστή αναπαραγωγή της αρχικής ποιότητας εικόνας ή για να 
απολαμβάνετε την ποιότητα της εικόνας χωρίς ρυθμίσεις.

TV Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών διοργανώσεων, 
συναυλιών κ.λπ.

PHOTO Ιδανική για την προβολή στατικών εικόνων που έχουν ληφθεί 
με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

GAME Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για παιχνίδια, με καλά 
διαμορφωμένα χρώματα και γρήγορη απόκριση.

BRT CINE Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
ταινιών σε φωτεινό περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.

BRT TV Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών εκπομπών, συναυλιών 
και άλλων εικόνων βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον, όπως ένα 
καθιστικό.

USER Προσαρμόζει την ποιότητα εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις 
σας και κατόπιν αποθηκεύει τη ρύθμιση. Η εργοστασιακή 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η ίδια όπως στη λειτουργία 
"REF".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Προβολή" στις Οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο 
παρεχόμενο CD-ROM.
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Οι ενδεικτικές λυχνίες ON/STANDBY ή WARNING ανάβουν ή αναβοσβήνουν όταν υπάρχει 
πρόβλημα στη συσκευή προβολής.

Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει μια ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης που δεν αναφέρεται παραπάνω 
και το σύμπτωμα επιμένει ακόμα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω μεθόδων, απευθυνθείτε σε 
ειδικευμένο τεχνικό της Sony. 

Χειρισμός σφαλμάτων

Ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης

Ενδεικτικές λυχνίες που 
ανάβουν/αναβοσβήνουν

Αριθμός φορών 
που 
αναβοσβήνουν

Αιτία και επίλυση

Δύο φορές Κλείστε το κάλυμμα της λυχνίας με 
ασφάλεια και σφίξτε καλά τις βίδες.
Κλείστε τη βάση του φίλτρου με ασφάλεια.

Τρεις φορές Η θερμοκρασία της λυχνίας είναι 
ασυνήθιστα υψηλή. Απενεργοποιήστε την 
τροφοδοσία, περιμένετε μέχρι να κρυώσει 
η λυχνία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε 
την τροφοδοσία ξανά.
Αν το σύμπτωμα παραμένει, η λυχνία μπορεί 
να έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
της. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε 
τη λυχνία με μια καινούργια.

Δύο φορές Η εσωτερική θερμοκρασία είναι 
ασυνήθιστα υψηλή. Ελέγξτε για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να 
παρεμποδίζει τις οπές εξαερισμού ή αν η 
μονάδα χρησιμοποιείται σε μεγάλο 
υψόμετρο.

Τρεις φορές Ο ανεμιστήρας έχει βλάβη. Αποταθείτε σε 
ειδικευμένο τεχνικό της Sony.

Σημείωση

Ένδειξη 
ON/STANDBY

Ένδειξη 
WARNING

(Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα)

(Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα)

(Αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα)

Αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή εμφανιστεί στην οθόνη ένα 
μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων" στις Οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται 
στο παρεχόμενο CD-ROM.



Εργαλεία που χρειάζεστε για να 
ξεκινήσετε:
• Λυχνία συσκευής προβολής LMP-H210 

(προαιρετικά)
• Τυπικό σταυροκατσάβιδο
• Πανί (για προστασία από τις γρατσουνιές)

Η λυχνία που χρησιμοποιείται ως πηγή 
φωτός έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. 
Όταν η λυχνία ξεθωριάσει, η ισορροπία 
χρωμάτων γίνει αφύσικη ή εμφανιστεί στην 
οθόνη το μήνυμα "Please replace the Lamp/
Filter.", η λυχνία ενδέχεται να έχει φτάσει 
στο τέλος της ζωής της. Αντικαταστήστε τη 
λυχνία με μια καινούργια χωρίς 
καθυστέρηση.
Χρησιμοποιήστε μια λυχνία συσκευής 
προβολής LMP-H210 ως λυχνία 
αντικατάστασης.
Το φίλτρο αέρα παρέχεται με τη λυχνία 
συσκευής προβολής LMP-H210. Όταν 
αντικαθιστάτε τη λυχνία, πρέπει επίσης να 
αντικαταστήσετε και το φίλτρο αέρα.
Όποτε αντικαθιστάτε τη λυχνία, φροντίστε 
να αντικαθιστάτε και το φίλτρο αέρα με ένα 
καινούριο. Επίσης, καθαρίζετε τις οπές 
εξαερισμού (εισαγωγή).

Συμβουλή
Η διάρκεια ζωής της λυχνίας που 
χρησιμοποιείται ως πηγή φωτός αλλάζει 
ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης ή τις 
συνθήκες χρήσης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λυχνία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα αν αφήνετε να περάσουν 
αρκετά λεπτά από την ενεργοποίησή της 
προτού την σβήσετε.

Προσοχή
• Η λυχνία παραμένει ζεστή μετά την 

απενεργοποίηση της μονάδας με το 
κουμπί ?/1 (ON/STANDBY). Αν αγγίξετε 
τη λυχνία, μπορεί να κάψετε τα δάχτυλά 
σας. Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε 
τη λυχνία, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα 
ώστε να κρυώσει.

• Μην αγγίζετε την επιφάνεια της λυχνίας. 
Αν την αγγίξετε, σκουπίστε τις δαχτυλιές 
με ένα μαλακό πανί.

• Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
αντικατάσταση της λυχνίας όταν η μονάδα 
είναι τοποθετημένη στην οροφή.

• Όταν αφαιρείτε τη μονάδα λυχνίας, 
βεβαιωθείτε ότι παραμένει οριζόντια και, 
στη συνέχεια, τραβήξτε την ευθεία επάνω. 
Μην γέρνετε τη μονάδα λυχνίας. Αν 
τραβήξετε έξω τη μονάδα λυχνίας ενώ 
είναι γερμένη και η λυχνία σπάσει, τα 
θραύσματα μπορεί να διασκορπιστούν 
προκαλώντας τραυματισμό.

• Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, φροντίστε 
να μην σας πέσει σκόνη πάνω στη συσκευή 
προβολής.

• Η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα είναι 
πολύ σημαντική για τη διατήρηση της καλής 
απόδοσης της συσκευής προβολής ή για την 
αποφυγή τυχόν δυσλειτουργίας της. Όταν 
εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για 
αντικατάσταση του φίλτρου αέρα, 
αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα αμέσως.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια λυχνία 
συσκευής προβολής LMP-H210 για την 
αντικατάσταση. Αν χρησιμοποιήσετε 
λυχνίες διαφορετικές από την LMP-H210, η 
μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

• Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα 
και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος 
πριν από την αντικατάσταση της λυχνίας και 
κατόπιν ελέγξτε ότι η ενδεικτική λυχνία ON/
STANDBY έχει σβήσει.

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
προβολής και αποσυνδέστε το 
καλώδιο ρεύματος AC.

2 Όταν τοποθετείτε τη συσκευή 
προβολής σε μια επίπεδη επιφάνεια, 
όπως σε ένα γραφείο κ.λπ., 
τοποθετήστε ένα πανί για να 
αποφύγετε γρατσουνιές στην 
επιφάνεια. Γυρίστε ανάποδα τη 
συσκευή προβολής όπως φαίνεται 
στην εικόνα, και τοποθετήστε την 
πάνω στο πανί.

Συντήρηση

Αντικατάσταση της λυχνίας

Σημειώσεις
17 EL
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• Αν η λυχνία σπάσει, τα σπασμένα 
κομμάτια της μπορεί να διασκορπιστούν 
αν δεν αναποδογυρίσετε τη συσκευή 
προβολής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προβολής 
είναι τοποθετημένη σε επίπεδη 
επιφάνεια.

3 Χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα της 
λυχνίας με ένα σταυροκατσάβιδο και 
μετά ανοίξτε το κάλυμμα της λυχνίας.

4 Χαλαρώστε τις 3 βίδες της λυχνίας με 
το σταυροκατσάβιδο. Κρατήστε τη 
λαβή προς τα επάνω και κατόπιν 
τραβήξτε τη λυχνία ευθεία προς τα 
έξω.

5 Σπρώξτε σταθερά μέχρι τέρμα προς τα 
μέσα την καινούργια λυχνία 
κρατώντας την από τη λαβή της και 
μετά σφίξτε τις 3 βίδες.

Προσέξτε να μην αγγίξετε το συγκρότημα 
των οπτικών στοιχείων μέσα στη μονάδα.

Σημειώσεις

Σημείωση
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6 Κλείστε το κάλυμμα της λυχνίας και 
σφίξτε τις βίδες.

7 Αφαιρέστε τη βάση του φίλτρου. 

8 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

9 Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αέρα έτσι 
ώστε να εφαρμόζει σε κάθε προεξοχή 
(10 θέσεις) στη βάση του φίλτρου.

Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα 
ευθυγραμμίζοντάς το με το σχήμα της 
βάσης του φίλτρου.
Επίσης, μην αγγίξετε τον ανεμιστήρα 
αφού αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα το οποίο 
βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό της 
συσκευής προβολής.

10Τοποθετήστε τη βάση του φίλτρου.

Η συσκευή προβολής δεν θα ενεργοποιηθεί 
αν η βάση του φίλτρου δεν κλείσει καλά.

11 Σκουπίστε τη σκόνη από τις οπές 
εξαερισμού (εισαγωγή) με ένα 
μαλακό πανί.

12Τοποθετήστε τη μονάδα στην αρχική 
της θέση.

13Ενεργοποιήστε τη μονάδα και κατόπιν 
επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης λυχνίας 
στο μενού Setup .
Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 
μενού.

Συμβουλή
Αν η επιλογή "Settings Lock" έχει 
ρυθμιστεί σε "Level B", ρυθμίστε την σε 
"Off" μία φορά.

Προεξοχές

Σημείωση

Σημείωση

Οπές εξαερισμού (εισαγωγή)
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14Επιλέξτε "Yes".

Προσοχή
Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στην 
υποδοχή αντικατάστασης της λυχνίας και 
μην αφήνετε οποιοδήποτε υγρό ή άλλο 
αντικείμενο να εισέλθει στην υποδοχή, για 
να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

• Η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί αν η λυχνία 
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.

• Η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί αν το 
κάλυμμα της λυχνίας δεν κλείσει καλά.

• Για να διαγράψετε ένα μήνυμα που 
εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε 
οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή 
στον πίνακα ελέγχου της μονάδας μία φορά.

Όταν το μήνυμα "Please clean the filter." 
εμφανιστεί στην οθόνη, πρέπει να 
καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 
1.500 ώρες. Αυτή η τιμή διαφέρει ανάλογα 
με το περιβάλλον ή τη χρήση της συσκευής 
προβολής. Οι 1.500 ώρες είναι κατά 
προσέγγιση.
Αφού πλύνετε το φίλτρο αέρα με ένα ήπιο 
διάλυμα απορρυπαντικού, στεγνώστε το σε 
σκιερό μέρος.

• Όταν καθαρίζετε το φίλτρο αέρα, φροντίστε 
να μην το καταστρέψετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση 
και αφαίρεση του φίλτρου αέρα, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Αντικατάσταση της λυχνίας" 
Βήματα 7 έως 10 (σελίδα 19).

• Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, φροντίστε 
να μην σας πέσει σκόνη πάνω στη συσκευή 
προβολής.

• Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα είναι πολύ 
σημαντικός για τη διατήρηση της καλής 
απόδοσης της συσκευής προβολής ή για την 
αποφυγή τυχόν δυσλειτουργίας της. Όταν 
εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για 
καθαρισμό του φίλτρου αέρα, καθαρίστε το 
φίλτρο αέρα αμέσως.

Σημειώσεις

Σημείωση
Η λυχνία περιέχει υδράργυρο. Οι κανόνες 
απόρριψης για τους σωλήνες φθορισμού 
εξαρτώνται από τον τόπο διαμονής σας. 
Τηρήστε την πολιτική απόρριψης αποβλήτων 
στην περιοχή σας.

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Σημειώσεις



Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το 
προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε 
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην 
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας 
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ 
ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων 
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Ζώνης (EOZ) ή και άλλων χωρών που 
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα 
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή 
Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να 
βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου 
μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, 
στους καταλόγους προϊόντων μας και στις 
ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, 
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το 
εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή 
με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της 
Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο 
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το 
προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι 
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της 
Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το 
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα 
σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για 
μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την 
ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια 
για να προσφέρει και εκπληρώσει την 
παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή 
που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο 
συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου 
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί 
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την 
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω 
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή 
ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της 
Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα 
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς 
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το 
προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, 
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και 
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.

Η Sony και τα μέλη του δικτύου 
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να 
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή 
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα 
ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και 
εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί 
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης 
θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το 
πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης 
(με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, 
του μοντέλου του προϊόντος και του 
ονόματος του εμπόρου) μαζί με το 
ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου 
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου 
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να 
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την 
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν 
τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν 
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία 
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του 
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η 
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος 
του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του 
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, 
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / 
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα 
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης 
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν 
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή 
κατά την περίοδο εγγύησης.
21 EL
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3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα 
και τους κινδύνους μεταφοράς που 
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος 
σας προς και από τη Sony ή μέλος του 
δικτύου ASN.

4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως 
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.

 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία 
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση 
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως 
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια 
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).

 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν 
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού 
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή 
οικιακή χρήση.

 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που 
προκλήθηκαν από

 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:

 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, 
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή 
αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε 
οθόνες υγρών κρυστάλλων

 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις 
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή 
χρήση του προϊόντος

 μη συντήρηση του προϊόντος 
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής 
συντήρησης της Sony

 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος 
με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τα πρότυπα 
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα 
όπου έχει εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιείται το προϊόν.

 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του 
προϊόντος με λογισμικό που δεν 
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη 
εγκατάσταση του λογισμικού.

 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των 
συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται 
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν 
εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά 
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με 
το εν λόγω προϊόν.

 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, 
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα 
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η 
κατάσταση και το πρότυπο δεν 
συνιστώνται από τη Sony.

 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από 
άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του 
δικτύου ASN.

 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα 
από τις προδιαγραφές ή τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
στο εγχειρίδιο χρήσης ή

 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με 
σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές 
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε 
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

 Αμέλεια.

 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και 
άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, 
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο 
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή 
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, 
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές 
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του 
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων 
και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα 
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το 
λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων 
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή 
πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από 
τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις 
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.



Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, 
η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, 
σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά 
την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος 
ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει 
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η 
ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή 
μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony 
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη 
μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν 
εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει 
ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική 
υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την 
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η 
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται 
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η 
Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια 
ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το 
σέρβις, την παρούσα εγγύηση, 
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και 
άυλων απωλειών - του τιμήματος που 
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - 
της απώλειας κερδών, εισοδήματος, 
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του 
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων 
προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή 
επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν 
αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία 
του προϊόντος ή συνδεδεμένων 
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη 
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που 
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του 
δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε 
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, 
απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της 
εργασίας.

 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που 
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από 
συνδεδεμένα προϊόντα.

 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών 
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων 
αποθήκευσης δεδομένων ή

 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, 
που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας 
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, 
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης 
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η 
Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει 
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης 
τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία 
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις 
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την 
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της 
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για 
παράδεγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την 
εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που 
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε 
εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και 
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η 
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, 
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για 
την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η 
ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο 
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, 
θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά 
σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα 
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που 
περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να 
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που 
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία 
σχετικά με την πώληση καταναλωτικών 
προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα 
νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, 
ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή 
να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας 
εναντίον των προσώπων από τα οποία 
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται 
αποκλειστικά σε εσάς.
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