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Om garanti
Begrænset garanti
I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti garanterer Sony Mobile Communications Inc. eller
dennes relevante lokale datterselskab, at denne enhed ikke har nogen fejl i design, materiale og
fremstilling på forbrugerens oprindelige købstidspunkt.
Hvis du har brug for, at der udføres garantiservice på enheden, skal du returnere den til den forhandler,
hvor du har købt den, eller kontakte din lokale Sony-reparationspartner.
Hvis denne enhed ikke fungerer under normal brug og betjening pga. defekter i design, materialer og
forarbejdning i løbet af garantiperioden, vil autoriserede Sony-distributører og -servicepartnere i det land/
område, hvor du har købt din enhed, efter eget skøn reparere eller erstatte enheden eller refundere
købsprisen for enheden i henhold til de i nærværende dokument nævnte vilkår og betingelser.
Sony og dennes servicepartnere forbeholder sig retten til at opkræve et ekspeditionsgebyr, hvis en
returneret enhed viser sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til de i nærværende dokument
nævnte betingelser.
Garantien og betingelserne for visse lande er beskrevet særskilt under Særlige garantivilkår for enkelte
lande/områder.
Bemærk!

Nogle af dine personlige indstillinger, overførsler og andre oplysninger kan gå tabt, når enheden repareres eller
udskiftes. På nuværende tidspunkt kan Sony være forhindret af gældende lovgivning eller andre lovgivningsmæssige
eller tekniske begrænsninger i at tage en backup af visse overførsler. Sony påtager sig intet ansvar for mistede
oplysninger af enhver slags og yder ingen erstatning for sådanne tab. Du bør altid tage backup af alle oplysninger, der
er gemt på enheden, f.eks overførsler, kalender og kontakter, inden du afleverer din enhed til reparation eller
erstatning.

Betingelser
1 Denne begrænsede garanti er kun gyldig, hvis enhedens oprindelige købsbevis, der er udstedt af en
autoriseret Sony-forhandler, og hvor købsdato og serienummer er angivet i uændret form (i nogle
lande/områder kræves muligvis andre oplysninger), fremvises sammen med den enhed, der skal
repareres eller ombyttes. Sony forbeholder sig ret til at afvise service under garantien, såfremt disse
oplysninger er blevet fjernet eller ændret efter det oprindelige køb af enheden hos forhandleren.
2 Såfremt Sony reparerer eller udskifter enheden, er reparationen af den pågældende defekt eller den
udskiftede enhed omfattet af garantien i den resterende oprindelige garantiperiode eller i halvfems (90)
dage fra datoen for reparation, afhængigt af hvilken periode der er længst. Reparation eller udskiftning
omfatter muligvis anvendelse af funktionelt tilsvarende, istandsatte enheder. Udskiftede dele eller
komponenter bliver Sonys ejendom.
3 Garantien omfatter ikke fejl på enheden, der skyldes:
• Almindelig slitage.
• Anvendelse i omgivelser, hvor de relevante grænser for IP-klassifikationerne overskrides (herunder
væskeskade eller registrering af væske i enheden som følge af en sådan anvendelse).
• Forkert anvendelse eller anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med Sonys anvisninger for
anvendelse og vedligeholdelse af enheden.
Ligeledes omfatter garantien ikke fejl i enheden, der skyldes uheld, ændringer eller tilpasninger af
software eller hardware.
4 Et genopladeligt batteri slides med tiden ved gentagen opladning og afladning. Dette er ikke en fejl og
er omfattet af almindelig slitage. Tiden er inde til at udskifte batteriet, når tale- eller standbytiden bliver
mærkbart kortere. Sony anbefaler, at du kun anvender batterier og opladere, der er godkendt af Sony.
Der kan forekomme mindre variationer i displayets lysstyrke og farve fra enhed til enhed. Der kan
forekomme små lyse eller mørke prikker på displayet. Disse kaldes defekte pixel og opstår, når
individuelle prikker har funktionsfejl og ikke kan justeres. To defekte pixel anses som acceptabelt.
Der kan forekomme mindre forskelle på kamerabilledets udseende fra enhed til enhed. Disse forskelle er
ikke usædvanlige, og det betyder ikke, at kameramodulet er defekt.
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5 Da det mobilsystem, som enheden benytter, leveres af et teleselskab, der er uafhængigt af Sony, er
Sony ikke ansvarlig for dette systems drift, tilgængelighed, dækning, tjenester eller rækkevidde.
6 Denne garanti omfatter ikke fejl på enheden, funktionsfejl og/eller fejl, der skyldes installationer,
ændringer, reparationer eller åbning af produktet af personer, som ikke er autoriseret til at gøre dette af
Sony.
7 Garantien omfatter ikke fejl på enheden, funktionsfejl og/eller fejl, der skyldes anvendelse af tilbehør
eller andre eksterne enheder, som ikke er originalt tilbehør fra Sony, der er beregnet til anvendelse med
enheden.
8 Sony fraskriver sig alle former for garantier, udtrykkelige eller underforståede, for fejl, funktionsfejl og/
eller fejl på enheden eller eksterne enheder, der skyldes virus, trojanske heste, spyware eller anden
skadelig software. Sony anbefaler på det kraftigste, at du installerer relevant software til virusbeskyttelse
på enheden og enhver ydre enhed, der sluttes til den, hvor det er relevant, og at du jævnligt opdaterer
det for at beskytte enheden bedre. Det er imidlertid underforstået, at en sådan software aldrig vil
beskytte enheden eller dens ydre enheder fuldstændigt, og Sony fraskriver sig enhver garanti, det være
sig udtrykkeligt eller underforstået, i tilfælde af manglende opfyldelse af det tilsigtede formål af en
sådan antivirussoftware.
9 • For kunder i USA
Sony er ikke ansvarlig for omkostninger for arbejdskraft eller reservedele, der opstår i forbindelse med
reparationer eller service udført af leverandører/serviceudbydere, som ikke er en autoriseret Sonyservicepartner.
• For kunder i andre lande og områder
Garantien bortfalder, hvis nogen af enhedens forseglinger er brudt.
10 Ud over denne begrænsede garanti gives der ingen udtrykkelige garantier, hverken skriftlige eller
mundtlige. Alle underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed
eller egnethed til et bestemt formål, er begrænset til varigheden af denne begrænsede garanti. I det
fulde omfang gældende lovgivning gør det muligt at fraskrive disse skader, kan Sony Mobile eller
dennes licensgivere i intet tilfælde holdes ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader af nogen art,
herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller kommercielt tab.
I visse lande/områder er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse ansvaret for hændelige skader eller
følgeskader eller at begrænse varigheden af underforståede garantier, og derfor gælder ovenstående
begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke for dig.
Garantien påvirker hverken forbrugerens lovfæstede rettigheder under gældende lovgivning eller
forbrugerens rettigheder i forhold til forhandleren i forbindelse med salgs-/købekontrakten.
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Garantiperioder
Garantiperioderne for følgende områder gælder for mobilenheder. Garantiperioderne for tilbehør (herunder
tilbehør, der er leveret sammen med din mobile enhed) er beskrevet særskilt i Særlige garantivilkår for
enkelte lande/områder.

Nord-, Syd- og Mellemamerika
Følgende garantiperiode for mobilenheder gælder afhængigt af, hvor du har købt enheden.
Garantiperioderne for tilbehør (herunder tilbehør, der er leveret sammen med din mobile enhed) er
beskrevet særskilt i Særlige garantivilkår for enkelte lande/områder.
Land/område

Garanti

USA

12 måneder

Asien
Følgende garantiperiode for mobilenheder gælder afhængigt af, hvor du har købt enheden.
Garantiperioderne for tilbehør (herunder tilbehør, der er leveret sammen med din mobile enhed) er
beskrevet særskilt i Særlige garantivilkår for enkelte lande/områder.
Land/område

Garanti

Kina, fastland

12 måneder

Hong Kong SAR

12 måneder

Kasakhstan

12 måneder

Macao SAR

12 måneder

Malaysia

12 måneder

Singapore

12 måneder

Taiwan-regionen

12 måneder

Thailand

12 måneder

Vietnam

12 måneder

Europa
Følgende garantiperiode for mobilenheder gælder afhængigt af, hvor du har købt enheden.
Garantiperioderne for tilbehør (herunder tilbehør, der er leveret sammen med din mobile enhed) er
beskrevet særskilt i Særlige garantivilkår for enkelte lande/områder.
Land/område

Garanti

Østrig

24 måneder

Belgien

24 måneder

Bulgarien

24 måneder

Kroatien

24 måneder

Cypern

24 måneder

Tjekkiet

24 måneder

Danmark

24 måneder

Estland

24 måneder

Finland

24 måneder

Frankrig

24 måneder
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Tyskland

24 måneder

Grækenland

24 måneder

Ungarn

24 måneder

Island

24 måneder

Irland

24 måneder

Italien

24 måneder

Letland

24 måneder

Liechtenstein

12 måneder

Litauen

24 måneder

Luxembourg

24 måneder

Holland

24 måneder

Norge

24 måneder

Polen

24 måneder

Portugal

24 måneder

Rumænien

24 måneder

Den Russiske Føderation

12 måneder

Slovakiet

24 måneder

Slovenien

24 måneder

Spanien

24 måneder

Sverige

24 måneder

Schweiz

24 måneder

Ukraine

12 måneder

Storbritannien

24 måneder
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Særlige garantivilkår for enkelte lande/områder
Den begrænsede garantiperiode for tilbehør, der følger med din mobilenhed, er et (1) år fra den oprindelige
købsdato for mobilenheden, medmindre andet er angivet i de følgende særlige garantivilkår for enkelte
lande/områder eller et særskilt garantikort.
Bemærk!

I nogle lande/områder kræves der muligvis yderligere oplysninger (for eksempel et gyldigt garantikort).

Begrænset garanti for Kina, fastland
Sony Mobile Communications Inc. eller dennes relevante lokale datterselskab garanterer i henhold til
betingelserne i denne begrænsede garanti, at denne enhed er fri for fejl i design, materialer og
forarbejdning på tidspunktet for en forbrugers oprindelige køb og en efterfølgende periode på ét (1) år. Alt
originalt tilbehør, der leveres sammen med denne enhed, er dækket af garantien i overensstemmelse med
den lokale politik for mobilenheder.
Hvis denne enhed ikke fungerer under normal brug og betjening pga. defekter i design, materialer og
forarbejdning i løbet af garantiperioden, vil autoriserede Sony-distributører eller -servicepartnere i det land/
område, hvor du har købt enheden, efter eget skøn reparere eller erstatte enheden eller refundere
købsprisen for enheden i henhold til de i nærværende dokument nævnte vilkår og betingelser,
forbrugerlovgivningen og den lokale 3R-politik for mobilenheder.
Nogle af dine personlige indstillinger, overførsler og andre oplysninger kan gå tabt, når enheden repareres
eller udskiftes. På nuværende tidspunkt kan Sony være forhindret af gældende lovgivning eller andre
lovgivningsmæssige eller tekniske begrænsninger i at tage en backup af visse overførsler. Sony påtager sig
intet ansvar for mistede oplysninger af enhver slags og yder ingen erstatning for sådanne tab. Du bør altid
tage backup af alle oplysninger, der er gemt på enheden, f.eks. overførsler, kalender og kontakter, inden du
indleverer din enhed til reparation eller erstatning.
Såfremt Sony reparerer eller din enhed, er reparationen af den pågældende defekt omfattet af garantien i
den resterende oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage fra datoen for reparation, afhængigt af
hvilken periode der er længst. Reparation omfatter muligvis anvendelse af funktionelt tilsvarende enheder.
Udskiftede dele eller komponenter bliver Sonys ejendom.

Begrænset garanti for Hong Kong SAR
Sony Mobile Communications Inc. eller dennes relevante lokale datterselskab garanterer i henhold til
betingelserne i denne begrænsede garanti, at denne enhed er fri for fejl i design, materialer og
forarbejdning på tidspunktet for en forbrugers oprindelige køb og en efterfølgende periode på ét (1) år. Alt
originalt tilbehør, der leveres sammen med denne enhed, er dækket af garantien i seks (6) måneder fra
købsdatoen.
Hvis denne enhed ikke fungerer under normal brug og betjening pga. defekter i design, materialer og
forarbejdning i løbet af garantiperioden, vil autoriserede Sony-distributører og -servicepartnere i det land/
område, hvor du har købt enheden efter eget skøn reparere eller erstatte enheden eller refundere
købsprisen for enheden i henhold til vilkårene og betingelserne, som er angivet heri.
Bemærk!

Nogle af dine personlige indstillinger, overførsler og andre oplysninger kan gå tabt, når enheden repareres eller
udskiftes. På nuværende tidspunkt kan Sony være forhindret af gældende lovgivning eller andre lovgivningsmæssige
eller tekniske begrænsninger i at tage en backup af visse overførsler. Sony påtager sig intet ansvar for mistede
oplysninger af enhver slags og yder ingen erstatning for sådanne tab. Du bør altid tage backup af alle oplysninger, der
er gemt på enheden, f.eks. overførsler, kalender og kontakter, inden du indleverer din enhed til reparation eller
erstatning.

Begrænset garanti for Taiwan-regionen
Sony Mobile Communications Inc. eller dennes relevante lokale datterselskab garanterer i henhold til
betingelserne i denne begrænsede garanti, at denne enhed er fri for fejl i design, materialer og
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forarbejdning på tidspunktet for en forbrugers oprindelige køb og en efterfølgende periode på ét (1) år. Alt
originalt tilbehør, der leveres sammen med denne enhed, er dækket af garantien i seks (6) måneder fra
købsdatoen.
Hvis denne enhed ikke fungerer under normal brug og betjening pga. defekter i design, materialer og
forarbejdning i løbet af garantiperioden, vil autoriserede Sony-distributører og -servicepartnere i det land/
område, hvor du har købt enheden efter eget skøn reparere eller erstatte enheden eller refundere
købsprisen for enheden i henhold til vilkårene og betingelserne, som er angivet heri.
Bemærk!

Nogle af dine personlige indstillinger, overførsler og andre oplysninger kan gå tabt, når enheden repareres eller
udskiftes. På nuværende tidspunkt kan Sony være forhindret af gældende lovgivning eller andre lovgivningsmæssige
eller tekniske begrænsninger i at tage en backup af visse overførsler. Sony påtager sig intet ansvar for mistede
oplysninger af enhver slags og yder ingen erstatning for sådanne tab. Du bør altid tage backup af alle oplysninger, der
er gemt på enheden, f.eks. overførsler, kalender og kontakter, inden du indleverer din enhed til reparation eller
erstatning.

Udvidet service i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i Schweiz
og i Republikken Tyrkiet
Hvis du har købt din enhed i et land eller en region, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS), eller i Schweiz eller Republikken Tyrkiet, og hvis enheden var beregnet til salg i
EØS, Schweiz eller Tyrkiet, kan du få udført service på din enhed i et hvilket som helst EØS-land/region, i
Schweiz eller Tyrkiet. Servicen udføres i henhold til de betingelser i garantien, der er gældende i det land,
hvor der skal udføres service, såfremt en identisk enhed sælges i landet/regionen af en autoriseret Sonyforhandler. Ring til det lokale Sony-kontaktcenter for at finde ud af, om dit udstyr sælges i landet/området,
hvor du befinder dig. Vær opmærksom på, at visse typer service muligvis ikke er tilgængelige uden for det
oprindelige købsland/-område, for eksempel hvis enhedens interiør eller eksteriør er anderledes end
tilsvarende modeller, der sælges i andre lande/områder. Bemærk desuden, at det nogle gange ikke er
muligt at reparere enheder, hvor SIM-kortet er låst.

Særlige oplysninger for Spanien
Ud over den begrænsede garanti har garantiholderen en lovbestemt garanti på to (2) år i
overensstemmelse med bestemmelserne i det kongelige lovdekret 1/2007 af 16. november, som
gennemfører den reviderede tekst fra den almindelige lov om beskyttelse af forbrugere og brugere samt
andre supplerende love.

Særlige oplysninger for Portugal
Hvis du har købt dette produkt i Portugal, påvirker den begrænsede garanti, der tilbydes med dette
produkt, ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder. Når forbrugere anskaffer dette produkt i Portugal har
de således ret til en lovbestemt garanti på to (2) år under betingelserne i lovdekret 67/2003 af 8. april,
ændret af lovdekret nr. 84/2008 .
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Følgende retningslinjer er af hensyn til din egen sikkerhed og for at forhindre fejl i enheden. Hvis du
ikke er sikker på, at din enhed fungerer korrekt, skal enheden efterses af en autoriseret Sonyservicepartner før brug.

Vedligeholdelse og brug af din enhed
Advarsel

Brug ikke en beskadiget enhed, f.eks. en enhed med en revnet skærm eller et meget bøjet bagdæksel, da det kan
medføre personskade. Kontakt en autoriseret Sony-servicepartner for at få undersøgt en beskadiget enhed.

• Det anbefales, at du beskytter din enhed med et skærmdæksel eller en beskyttelse, der er beregnet til
din XperiaTM-enhed. Hvis du bruger en tredjeparts skærmbeskyttelse, kan det medføre, at din enhed
ikke fungerer, som den skal, idet sensorer, objektiver, højttalere eller mikrofoner kan tildækkes, og
garantien kan dermed sættes ud af kraft.
• Vær forsigtig med, hvor du placerer din enhed. Undgå at udsætte skærmen for kraftigt tryk, f.eks. ved at
placere den i en lomme, hvor du kan komme til at sidde på den eller trykke den, når du hurtigt bøjer dig
ned efter noget. Et sådant tryk kan forårsage, at skærmen revner.
• Du kan anvende din enhed i visse våde eller støvede områder, men sørg for at anvende den inden for
dens IP-klassificerings begrænsninger samt almindelige brugsbegrænsninger. Forhold, hvor IPklassificeringens grænseværdier kan overskrides, omfatter miljøer med unormalt høj fugtighed,
vanddybder, væsketryk og kraftige støvforekomster.
• Brug en blød, fugtig klud til at rengøre din enhed.
• Vær forsigtig, når du håndterer enheden, og udsæt den ikke for ekstremt høje eller lave temperaturer.
Anvend ikke enheden ved temperaturer under -10 °C(+14 °F) eller over +35 °C(+95 °F).
• Udsæt ikke enheden for åben ild eller tændte tobaksprodukter.
• Kun Sony-autoriserede servicepartnere må udføre service på din enhed. Forsøg ikke på at skille din
enhed ad.
• Undlad at bruge din enhed, eller deaktiver funktionaliteten til radiotransmission, hvor det er påkrævet
eller anbefalet, at du gør det.
• Din enhed genererer varme, når den bruges eller oplades. Hvis du vil undgå irritation eller ubehag på
grund af varmen, skal du undgå længere perioder med hudkontakt og sikre tilstrækkelig ventilation.
Brug et headset til lange telefonopkald.
• Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er). Slugning af magnet(er) kan forårsage alvorlig
skade som for eksempel kvælningsfare eller tarmskader. Hvis magneter (eller en magnet) sluges, skal
der straks opsøges læge. Hold dette produkt væk fra børn eller andre individer under tilsyn for at
forhindre utilsigtet indtagelse.
• Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er), som muligvis kan interferere med pacemakere,
programmerbare shuntventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke
dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådan medicinsk udstyr. Konsulter din læge inden
du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådan medicinsk udstyr.

Påmindelse om syn og sundhed (Taiwan-regionen)
Sony Mobile Communications Inc. er engageret i dit velvære. Sørg for at holde dine øjne sunde, og undlad
at belaste øjnene. En venlig påmindelse: Overdreven brug kan forringe synet. Vi anbefaler, at du:
1 Tager 10 minutters pause efter 30 minutters brug.
2 Børn under to år bør ikke se på skærmen, og børn over to år bør ikke se på skærmen i mere end en time
om dagen.

Nødopkald
Opkald kan ikke garanteres under alle betingelser. Vær aldrig fuldstændigt afhængig af mobilenheder til
vigtig kommunikation. Opkald vil måske ikke være mulige i alle områder, på alle netværk, eller når
bestemte netværkstjenester og/eller mobilenhedsfunktioner anvendes.
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Bemærk!

Nogle enheder kan ikke understøtte taleopkald, herunder nødopkald.

Opladning
Brug af opladningsenheder, der ikke har et Sony-mærke, kan udgøre en øget sikkerhedsrisiko.
• Tilslut kun opladeren til strømkilder, som er angivet på enheden.
• Oplad batteriet ved temperaturer mellem +5 °C (+41 °F) og +35 °C (+95 °F).
• Ved opladning af din enhed ved hjælp af USB-kablet skal du sørge for, at USB-kablet er anbragt, så man
ikke kan træde på det, falde over det eller på anden måde udsætte det for beskadigelse eller belastning.
• Afbryd strømforsyningen, når enheden er fuldt opladet. Når en strømforsyning er forbundet, er der et
lille strømforbrug.
• Tag opladeren ud af stikkontakten ved at holde på adapteren i stedet for USB-kablet. Det mindsker
risikoen for at beskadige kablet.
• Tag opladeren ud af stikkontakten før rengøring for at mindske risikoen for elektrisk stød.
• Opladeren må ikke bruges udendørs eller i fugtige områder.
Advarsel

Forsøg ikke at ændre eller modificere USB-kablet eller stikket. Stikket må ikke tvinges ind, hvis det ikke passer i et
strømudtag, da det kan medføre elektrisk stød. Få i stedet en kvalificeret elektriker til at installere et strømudtag af
korrekt type.

Batteri
Et genopladeligt batteri har en lang levetid, hvis det håndteres korrekt. Nye eller ubenyttede batterier kan
have en reduceret kapacitet på kort sigt.
• Du opnår den maksimale batterikapacitet ved at bruge batteriet ved stuetemperatur. Hvis batteriet
anvendes ved lave temperaturer, reduceres batterikapaciteten.
• Oplad batteriet helt, før det anvendes første gang.
• Det er kun autoriserede Sony-servicepartnere, der må fjerne eller udskifte indbyggede batterier.

Hukommelseskort
Hvis enheden leveres komplet med et udtageligt hukommelseskort, er dette generelt kompatibelt med den
købte enhed, men er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder eller funktioner for disses
hukommelseskort. Kontroller andre enheder for kompatibilitet før køb eller brug. Hvis enheden er udstyret
med en hukommelseskortlæser, skal kompatibilitet med hukommelseskortet kontrolleres før køb eller brug.
Hukommelseskort er generelt formateret inden levering. Brug en kompatibel enhed til at formatere
hukommelseskortet. Se betjeningsvejledningen til enheden, eller kontakt det relevante Sony-kontaktcenter
for yderligere oplysninger.

Forholdsregler i forbindelse med brug af hukommelseskort
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udsæt ikke hukommelseskortet for fugt.
Rør ikke ved terminalforbindelserne med hånden eller en metalgenstand.
Udsæt ikke hukommelseskortet for slag eller bøjning.
Forsøg ikke at skille hukommelseskortet ad eller ændre det.
Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet på fugtige eller korroderende steder eller under forhold med
ekstrem varme, for eksempel i en lukket bil om sommeren, i direkte sollys, i nærheden af et
varmeapparat eller lignende.
Lad ikke snavs, støv eller fremmedlegemer komme ind i hukommelseskortåbningen.
Kontroller, at du har indsat hukommelseskortet rigtigt. Hukommelseskortet fungerer muligvis ikke
korrekt, medmindre det er sat helt ind.
Vi anbefaler, at du laver en backup-kopi af vigtige data. Vi er ikke ansvarlige for tab af eller skader på
indhold, som du lagrer på hukommelseskortet.
Fjern ikke hukommelseskortet, når enheden er tændt. Registrerede data kan blive beskadiget eller gå
tabt, hvis du fjerner det, mens enheden er tændt.
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SIM-kort
Indsæt ikke et SIM-kort, der ikke er kompatibelt med SIM-kortåbningen, da det kan beskadige SIM-kortet
eller enheden permanent. Hvis der kræves en adapter for at indsætte SIM-kortet i din egen eller en anden
enhed, må kortet ikke indsættes direkte uden den krævede adapter.
Bemærk!

Sony garanterer ikke og er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af et ikke-kompatibelt eller modificeret
SIM-kort.

Antenne
Brug af antenneenheder, der ikke markedsføres af Sony, kan beskadige mobilenheden, reducere dens
ydeevne og fremkalde SAR-niveauer (Specific Absorption Rate), som ligger over de fastsatte grænser. Dæk
ikke antennen med hånden, da dette påvirker opkaldskvaliteten og effektniveauerne og desuden kan
forkorte samtale- og standbytiden.

Eksplosionsfarlig atmosfære
Det er sjældent, men din elektroniske enhed kan udsende gnister. Gnister i eksplosionsfarlige områder kan
medføre eksplosion eller brand, som kan forårsage personskade eller dødsfald. Områder med
eksplosionsfare er normalt, men ikke altid, klart afmærkede.
• Sluk for enheden, når du befinder dig på steder med eksplosionsfarlig atmosfære.
• Brug ikke enheden på steder med eksplosionsfare, f.eks. på en tankstation, et oliedepot, en kemisk
fabrik eller andre steder med risiko for brand eller eksplosion.
• Oplad ikke enheden i nærheden af brændbart materiale, da varmen kan forårsage brand.

Sprængningsområder
Sluk for alle dine elektroniske enheder, når du er i et område, hvor der sprænges, eller i områder, hvor
advarslen "Sluk tovejsradio" er slået op, for at undgå interferens ved sprængningsaktiviteter.
Opsætningsmandskabet bruger ofte fjernbetjente RF-enheder til at aktivere sprængstoffer.

Tilbehør
Tilbehør kan have indvirkning på RF-eksponering, radiomæssig ydeevne, signalstyrke, elektrisk sikkerhed
og andre områder.
Sony Mobile tester ikke ikke-originalt tilbehør, og garantien dækker ikke fejl i enheden, som skyldes brugen
af sådant tilbehør. Ikke-originalt tilbehør og dele kan udgøre en risiko for din sundhed eller sikkerhed. Ikkeoriginalt tilbehør kan medføre forringet ydeevne, beskadigelse af enheden, brand, elektrisk stød eller
personskade. Brug af tilbehør fra tredjepart kan resultere i anderledes SAR-niveauer end de rapporterede.
• Brug kun certificeret tilbehør.
• Undgå at bære/bruge et Bluetooth-headset på en sådan måde, at det er ubehageligt for dig, eller
enheden udsættes for tryk.

Personligt medicinsk udstyr
Mobilenheder og enheder med radiosendere kan påvirke funktionen af indopereret medicinsk udstyr. Før
du bruger enheden i umiddelbar nærhed af personligt, medicinsk udstyr, skal du rådføre dig med en læge
og producenten af det medicinske udstyr.
• Rådfør dig med en læge, og brug vejledningen fra producenten af det medicinske udstyr, før du bruger
enheden i nærheden af pacemakere eller andet medicinsk udstyr.
• Rådfør dig med en læge, og brug vejledningen fra producenten af det medicinske udstyr, før du
anvender dette produkt i umiddelbar nærhed af en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, eller hvis du
befinder dig på et hospital, har en implanteret pacemaker eller et cochlear-implantat, eller hvis du
bruger høreapparat.
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• Hold en minimumafstand på 15 cm (6 tommer) mellem din enhed og det medicinske udstyr for at
nedbringe risikoen for interferens.
• Sluk din enhed, hvis du har mistanke om interferens.
• Bær ikke enheden i en brystlomme, hvis du har en pacemaker.

Kørsel
I nogle tilfælde kan køretøjsproducenter forbyde brug af mobilenheder i deres køretøjer, medmindre der
bruges et håndfrit sæt med en ekstern antenne.
• Kontroller hos køretøjsproducentens repræsentant for at sikre, at en mobilenhed eller Bluetooth-håndfri
ikke påvirker elektroniske systemer i køretøjet.
• Hav altid fuld opmærksomhed på kørslen, og følg lokal lovgivning om brug af mobilenheder under
kørsel.
• Du må hverken anbringe enheden eller installere trådløst udstyr i området over en bils airbag.
• Brug ikke GPS-funktionaliteten på en måde, som kan fjerne opmærksomheden fra kørslen.

GPS-/placeringsbaserede funktioner
Nogle enheder indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktionaliteten til beregning af placering
leveres, "som den er og forefindes" og "med alle fejl og mangler". Sony fremsætter ingen erklæringer om
eller garantier for nøjagtigheden af sådanne placeringsoplysninger.
Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger sker muligvis ikke uden afbrydelser eller fejl og
kan desuden afhænge af netværkstjenestens tilgængelighed. Bemærk, at funktionaliteten kan være
reduceret eller forhindret i visse miljøer, f.eks. inde i bygninger eller i områder meget tæt på bygninger.

Flytilstand
Hvis Bluetooth-funktionalitet og Wireless Local Area Network-funktionalitet (WLAN) er tilgængelig i
enheden, kan disse funktionaliteter aktiveres i flytilstand, men de kan være forbudt ombord på et fly eller i
andre områder, hvor radiotransmission er forbudt. I sådanne miljøer skal du indhente behørig godkendelse
før aktivering af Bluetooth- eller WLAN-funktionalitet, også i flytilstand.

Malware
Malware er software, der kan skade enheden. Malware eller skadelige programmer kan omfatte virus, orme,
spyware og andre uønskede programmer. Selvom enheden anvender sikkerhedsforanstaltninger mod
malware, giver Sony ingen garantier eller erklæringer for, at enheden ikke vil kunne angribes af nævnte
malware. Du kan dog reducere risikoen for malwareangreb ved at udvise forsigtighed, når du henter
indhold eller accepterer programmer, ved at undlade at åbne eller svare på meddelelser fra ukendte kilder,
ved at bruge pålidelige tjenester til at få adgang til internettet og ved kun at hente indhold til
mobilenheden fra kendte, pålidelige kilder.

Beskyttelse af personlige oplysninger
Slet personlige data før bortskaffelse af enheden. For at slette dataene skal du udføre en master-nulstilling.
Sletning af data fra hukommelsen i enheden sikrer ikke, at dataene ikke kan gendannes. Sony garanterer
ikke mod gendannelse af information og påtager sig intet ansvar for videregivelse af information, heller
ikke efter en master-nulstilling.

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den
Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til
genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt
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affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare
naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den
kommunale genbrugsstation, det lokale renovationsselskab eller den butik, hvor produktet blev
købt.

Enheder med 3D-visningsfunktioner
Ved visning af 3D-billeder, som er optaget med en enhed med 3D-visningsfunktioner, kan du opleve
ubehag i form af spændinger i øjnene, træthed eller kvalme, når du ser på billeder på en 3D-kompatibel
skærm. For at undgå disse symptomer anbefaler vi, at du tager regelmæssige pauser. Du er nødt til selv af
afgøre, hvor lange pauserne skal være, og hvor tit de tages, fordi dette varierer fra person til person. Hvis
du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at vise 3D-billeder, indtil du får det bedre, og
kontakte en læge, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til brugervejledningen, der
fulgte med 3D-enheden eller 3D-softwaren, som du bruger sammen med denne enhed.

TTY-terminaler i USA
Du kan bruge din TTY-terminal sammen med din Sony-enhed. Hvis du vil have oplysninger om
tilgængelighedsfunktioner og løsninger til handicappede og personer med særlige behov, kan du gå til
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ eller kontakte Sony på
1-855-806-8464.
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Om RF-eksponering og SAR (Specific Absorption
Rates, specifikke absorptionshastigheder)
RF-eksponering og SAR (Specific Absorption Rates, specifikke
absorptionshastigheder)
Oplysninger om SAR-data gives til indbyggere i lande, hvor man har vedtaget de SAR-grænser, der
anbefales af ICNIRP (Den Internationale Kommission om Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling) eller IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). ICNIRP angiver en SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit
over ti (10) gram kropsvæv, mens IEEE angiver en SAR-grænse på 1,6 W/kg i gennemsnit målt over et (1)
gram kropsvæv. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indregner sikkerhedsmargener,
som er udformet med hensyn til sikkerheden for alle personer uanset alder og helbred.
SAR-værdierne og testafstandene varierer afhængigt af målemetode, den testede enhed (telefon eller
tablet), og hvorvidt der bruges Wi-Fi hotspot-funktionalitet. Kun de højeste SAR-værdier bliver præsenteret.
WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har angivet, at den nuværende videnskabelige information ikke
giver udtryk for, at der er behov for særlige forholdsregler i forbindelse med brug af tablets og telefoner. Du
kan finde yderligere oplysninger om dette emne ved at besøge who.int/emf og bruge Faktablad nr. 193
who.int/mediacentre/factsheets/fs193 Elektromagnetiske felter og den offentlige sundhed: mobiltelefoner.
Yderligere SAR-relaterede oplysninger kan også findes på EMF-webstedet for Mobile Manufacturers Forum
på emfexplained.info.
For yderligere områdespecifikke oplysninger om eksponering over for radiobølger (SAR) bedes du vælge dit
område:

USA
Når mobilenheden eller den håndfri Bluetooth-funktionalitet er aktiveret, udsender den lave niveauer af
radiofrekvensenergi. Internationale sikkerhedsretningslinjer er blevet udarbejdet gennem regelmæssig og
grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer fastsætter tilladte niveauer for
eksponering af radiobølger. Retningslinjerne indeholder en sikkerhedsmargin, der har til formål garantere
sikkerheden for alle personer og tage højde for eventuelle variationer i målingerne. SAR (Specific
Absorption Rate) anvendes til at måle radiofrekvensenergi, der absorberes af kroppen under brug af en
mobilenhed. SAR-værdien bestemmes ved det højeste certificerede effektniveau under laboratorieforhold,
men da enheden er designet til at anvende den laveste nødvendige effekt til at få adgang til det valgte
netværk, kan det faktiske SAR-niveau være langt under denne værdi. Der er intet bevis for forskelle i
sikkerheden baseret på forskelle i SAR-værdier. Produkter med radiosendere, der sælges i USA, skal være
certificeret af FCC (Federal Communications Commission). Når det kræves, bliver der foretaget tests, hvor
enheden placeres ved øret, og når den bæres på kroppen. Til scenarier, hvor enheden bæres på kroppen, er
enheden blevet testet, hvor den er placeret mindst 15 mm fra kroppen uden metaldele i nærheden af
enheden, eller når den anvendes korrekt med et passende Sony-tilbehør og bæres på kroppen. Ved brug
med "Hotspot"-funktionalitet aktiveret blev der anvendt en adskillelsesafstand på 10 mm .
Du kan finde flere oplysninger om SAR og eksponering for radiofrekvensenergi på: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Frankrig
Ved at udføre simple trin kan du være med til at reducere, i hvor høj grad du udsættes for radiofrekvenser.
For at minimere mobilenhedens transmissionsstyrke skal du sørge for at bruge den under optimale
modtagelsesforhold, som angivet af signalstyrken på skærmen. Det forholder sig generelt sådan, at jo
tættere du er på en operatørs antenne, des lavere er den styrke, der bruges af mobilenheden.
Aktuelle videnskabelige oplysninger indikerer ikke, at brugen af mobilenheder kræver særlige
forholdsregler. Men organisationer som WHO (World Health Organization) og Food and Drug Administration
anbefaler, at de personer, der ønsker at minimere udsættelsen for radiofrekvenser, skal reducere
varigheden af deres brug af mobilenheder og bruge håndfrit tilbehør, når det er muligt, for at skabe afstand
mellem enheden og ansigt/krop. I overensstemmelse med den gældende franske lovgivning er vi forpligtet
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til at informere dig om, at det anbefales at fjerne telefonen fra en gravid kvindes mave samt børns og unge
menneskers underliv.

Resten af verden
Du kan finde flere oplysninger om SAR og eksponering for radiofrekvensenergi på: blogs.sonymobile.com/
about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Eksportregulativer
Enheden og tilbehøret kan være underlagt eksportkontrollove og -bestemmelser.
I tilfælde af eksport eller geneksport af enheden og tilbehøret er kunderne ansvarlige for at overholde de
nødvendige procedurer på eget ansvar og for egen regning. Kontakt venligst de kompetente myndigheder
for nærmere oplysninger om procedurerne.
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Licensaftale og varemærker
Slutbrugerlicensaftale
Software leveres med denne enhed og dens medier ejes af Sony Mobile Communications Inc., og/eller dets
affilierede selskaber og dets leverandører og licensgivere.
Sony Mobile tildeler dig en ikke-eksklusiv, begrænset licens til udelukkende at bruge softwaren sammen
med den enhed, hvorpå den er installeret eller leveret. Ejerskab af softwaren kan ikke sælges, overdrages
eller på anden måde videregives.
Gør ikke forsøg på at afdække kildekoden eller nogen af softwarens komponenter, reproducere og
distribuere softwaren eller ændre softwaren. Du er berettiget til at overføre rettigheder og pligter i forhold
til softwaren til en tredjepart, udelukkende sammen med den enhed, sammen med hvilken du har
modtaget softwaren, forudsat at tredjeparten skriftligt accepterer at være underlagt vilkårene i denne
licens.
Denne licens er i kraft i hele enhedens levetid. Den kan bringes til ophør ved skriftligt at overføre dine
rettigheder til enheden til en tredjepart.
Manglende overholdelse af bestemmelser i disse vilkår og betingelser vil omgående bringe licensen til
ophør.
Sony Mobile og dennes leverandører og licensgivere beholder alle rettigheder, adkomst og interesser i og
til softwaren. I det omfang, at softwaren indeholder materiale eller kode fra en tredjepart, vil sådanne
tredjeparter være begunstigede af disse vilkår.
Denne licens er underlagt lovene i Japan. Hvor det er relevant, gælder det ovenfor nævnte for lovfæstede
forbrugerrettigheder.
I tilfælde af, at softwaren, der følger med eller leveres sammen med din enhed, bliver leveret med
yderligere vilkår og betingelser, vil sådanne bestemmelser også være gældende for din besiddelse og brug
af softwaren.

Varemærker, anerkendelser og ophavsret
©2014 Sony Mobile Communications Inc. og dets associerede selskaber.
Sony og Xperia varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc., og Sony anvendelse af
mærket sker under licens.
Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive ejere.
Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.
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