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Apie garantiją
Ribotoji garantija
Pagal šios ribotosios garantijos sąlygas „Sony Mobile Communications Inc.“ arba jos atitinkamas vietos
padalinys garantuoja, kad šis prietaisas, vartotojui jį įsigyjant pirmą kartą, yra be konstrukcijos, medžiagų ir
surinkimo defektų.
Jei reikalingas prietaiso garantinis remontas, grąžinkite jį pardavėjui, iš kurio įsigijote, arba susisiekite su
vietiniu „Sony“ remonto partneriu.
Jei garantiniu laikotarpiu šis prietaisas nebeveiks naudojant įprastai dėl konstrukcijos, medžiagų ar
surinkimo defektų, įgaliotieji „Sony“ platintojai arba remonto partneriai šalyje / regione, kur įsigijote gaminį,
savo nuožiūra prietaisą suremontuos, pakeis arba už jį grąžins pinigus (įsigijimo kainos sumą), kaip
numatyta čia išdėstytose nuostatose ir sąlygose.
„Sony“ ir jos remonto partneriai pasilieka teisę taikyti tvarkymo mokestį, jei grąžintam prietaisui netaikoma
garantija pagal čia išdėstytas sąlygas.
Kai kuriose šalyse ir regionuose taikoma garantija ir sąlygos aprašyti atskirai dalyje Konkrečiai šaliai /
regionui taikomos garantijos sąlygos.
Pastaba

Remontuojant arba keičiant prietaisą, kai kurie asmeniniai nustatymai, atsisiuntimai ir kita informacija gali būti prarasta.
Šiuo metu „Sony“ pagal galiojančius įstatymus, kitas taisykles arba dėl techninių apribojimų gali neturėti galimybės
padaryti tam tikrų atsisiuntimų atsarginės kopijos. „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl prarastos informacijos ir
negrąžins pinigų už tokius praradimus. Visada turėtumėte pasidaryti visos prietaise saugomos informacijos atsargines
kopijas, pvz., atsisiuntimų, kalendoriaus ir adresinės, prieš atiduodami prietaisą remontuoti arba pakeisti.

Sąlygos
1 Ši ribotoji garantija galioja tik tuo atveju, jei kartu su remontuoti ar pakeisti pateiktu prietaisu
pateikiamas įgaliotojo „Sony“ pardavėjo išduotas dokumento, patvirtinančio šio prietaiso pirkimą,
originalas, kuriame nurodyta nepakeista įsigijimo data ir serijos numeris (kai kuriose šalyse / regionuose
gali būti reikalaujama kitos informacijos). „Sony“ pasilieka teisę atsisakyti garantijos paslaugos, jei ši
informacija buvo pašalinta ar pakeista po pradinio prietaiso pirkimo iš prekybos atstovo.
2 Jei „Sony“ pataiso ar pakeičia prietaisą, pataisius atitinkamą gedimą ar pakeistam prietaisui bus suteikta
garantija iki likusio pradinio garantinio laikotarpio pabaigos arba devyniasdešimčiai (90) dienų nuo
pataisymo datos, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Pataisymas arba pakeitimas gali apimti
funkcionaliai lygiaverčių atnaujintų vienetų naudojimą. Pakeistos dalys ar komponentai taps „Sony“
nuosavybe.
3 Ši garantija nepadengia jokio prietaiso gedimo dėl šių priežasčių:
• įprasto nusidėvėjimo;
• naudojimo aplinkoje, kurioje viršijami atitinkami apsaugos nuo patekimo apribojimai (įskaitant skysčių
patekimą arba skysčio aptikimą prietaise dėl tokio naudojimo);
• netinkamo naudojimo, kaip numatyta „Sony“ instrukcijose dėl prietaiso naudojimo ir laikymo.
Taip pat ši garantija netaikoma prietaiso gedimams dėl nelaimingo atsitikimo, programinės ar techninės
įrangos pasikeitimų arba stichinių nelaimių.
4 Įkraunamasis akumuliatorius dėl pakartotinio įkrovimo ir iškrovimo galiausiai išsenka. Tai nėra defektas ir
atitinka įprastą susidėvėjimą. Jei kalbėjimo ar budėjimo laikas tampa pastebimai trumpesnis,
akumuliatorių reikėtų pakeisti. „Sony“ rekomenduoja naudoti tik akumuliatorius ir įkroviklius, kuriuos
patvirtino „Sony“.
Prietaisuose gali pasitaikyti nežymių ekrano ryškumo ir spalvos pakitimų. Ekrane gali būti mažų šviesių ar
tamsių taškų. Tai defektiniai pikseliai, atsirandantys neveikiant atskiriems taškams, jų pašalinti negalima.
Du defektiniai pikseliai laikomi priimtinais.
Prietaisuose gali pasitaikyti nežymių fotoaparato vaizdų išvaizdos pakitimų. Tokios variacijos nėra
neįprastos ir nereiškia kameros modulio gedimo.
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5 Korinę sistemą, kurioje veikia prietaisas, palaiko nepriklausomas nuo „Sony“ operatorius, todėl „Sony“
neatsako už sistemos veikimą, pasiekiamumą, aprėptį, paslaugas ar sistemos veiklos diapazoną.
6 Ši garantija nepadengia prietaiso gedimų, atsiradusių dėl įdiegimo, pakeitimų, taisymo ar gaminio
atidarymo, atliktų asmens, neturinčio „Sony“ įgaliojimo.
7 Garantija nepadengia prietaiso gedimų, kurių priežastis yra priedų ar kitų periferinių prietaisų, kurie nėra
„Sony“ firminiai originalūs priedai, skirti naudoti su prietaisu, naudojimas.
8 „Sony“ atsisako visų garantijų, tiesiogiai išreikštų ar numanomų, ir jų nesuteikia, jei prietaiso arba
periferinio įrenginio gedimą sukėlė virusai, Trojos arkliai, šnipinėjimo ar kitokia kenkėjiška programinė
įranga. „Sony“ primygtinai rekomenduoja prietaise ir visuose prie jo prijungtuose periferiniuose
įrenginiuose įdiegti tinkamą apsaugos nuo virusų programinę įrangą, jei tokia yra, ir reguliariai ją
naujinti, siekiant geriau apsaugoti savo prietaisą. Tačiau suprantama, kad tokia programinė įranga
niekada visiškai neapsaugos prietaiso ar jo periferinių įrenginių. „Sony“ atsisako visų garantijų, tiesiogiai
išreikštų ar numanomų, jei tokia apsaugos nuo virusų programinė įranga neatliks savo funkcijų.
9 • Klientams Jungtinėse Amerikos Valstijose
„Sony“ nėra atsakinga už jokias išlaidas už darbą ar detales, kai taisymo darbai atliekami arba
paslaugos teikiamos ne įgaliotojo „Sony“ remonto partnerio, o kitų tiekėjų arba remonto paslaugų
teikėjų.
• Klientams kitose šalyse ir regionuose
Pažeidus bet kurią prietaiso plombą garantija nustoja galioti.
10 KITŲ SPECIALIŲ GARANTIJŲ, NEI RAŠYTINIŲ, NEI ŽODINIŲ, IŠSKYRUS ŠIĄ RIBOTĄJĄ GARANTIJĄ, NĖRA.
VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GALIMYBĖS
PARDUOTI AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS, GALIOJA IKI ŠIOS RIBOTOSIOS
GARANTIJOS PABAIGOS. Jokiais atvejais „Sony Mobile“ ar jos licencijuotos partnerės nebus atsakingos už
atsitiktinę arba tyčinę bet kokios kilmės žalą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) prarastą pelną arba
komercinį praradimą tiek, kiek šios žalos gali būti išsižadėta pagal įstatymus.
Kai kuriose šalyse / regionuose neleidžiama išskirti ar apriboti netyčinės ar pasekminės žalos ar apriboti
numanomų garantijų trukmės, todėl anksčiau nurodyti apribojimai arba išimtys jums gali būti netaikomi.
Suteikta garantija neturi įtakos taikytinuose vartotojų teisių įstatymuose numatytoms teisėms ir vartotojų
pretenzijoms prekybos atstovui, kylančioms dėl pardavimo ir pirkimo sutarties.
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Garantiniai laikotarpiai
Toliau nurodyti mobiliųjų įrenginių garantiniai laikotarpiai, taikomi šiuose regionuose. Priedų (įskaitant su
jūsų mobiliuoju prietaisu pateiktus priedus) garantiniai laikotarpiai yra atskirai aprašyti skyriuje Konkrečiai
šaliai / regionui taikomos garantijos sąlygos.

Amerika
Toliau nurodytas mobiliųjų prietaisų garantinis laikotarpis taikomas atsižvelgiant į prietaiso įsigijimo vietą.
Priedų (įskaitant su jūsų mobiliuoju prietaisu pateiktus priedus) garantiniai laikotarpiai yra atskirai aprašyti
skyriuje Konkrečiai šaliai / regionui taikomos garantijos sąlygos.
Šalis / regionas

Garantija

JAV

12 mėnesių

Azija
Toliau nurodytas mobiliųjų prietaisų garantinis laikotarpis taikomas atsižvelgiant į prietaiso įsigijimo vietą.
Priedų (įskaitant su jūsų mobiliuoju prietaisu pateiktus priedus) garantiniai laikotarpiai yra atskirai aprašyti
skyriuje Konkrečiai šaliai / regionui taikomos garantijos sąlygos.
Šalis / regionas

Garantija

Žemyninė Kinija

12 mėnesių

YAKR Honkongas

12 mėnesių

Kazachstanas

12 mėnesių

YAKR Makao

12 mėnesių

Malaizija

12 mėnesių

Singapūras

12 mėnesių

Taivano regionas

12 mėnesių

Tailandas

12 mėnesių

Vietnamas

12 mėnesių

Europa
Toliau nurodytas mobiliųjų prietaisų garantinis laikotarpis taikomas atsižvelgiant į prietaiso įsigijimo vietą.
Priedų (įskaitant su jūsų mobiliuoju prietaisu pateiktus priedus) garantiniai laikotarpiai yra atskirai aprašyti
skyriuje Konkrečiai šaliai / regionui taikomos garantijos sąlygos.
Šalis / regionas

Garantija

Austrija

24 mėnesių

Belgija

24 mėnesių

Bulgarija

24 mėnesių

Kroatija

24 mėnesių

Kipras

24 mėnesių

Čekija

24 mėnesių

Danija

24 mėnesių

Estija

24 mėnesių

Suomija

24 mėnesių

Prancūzija

24 mėnesių
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Vokietija

24 mėnesių

Graikija

24 mėnesių

Vengrija

24 mėnesių

Islandija

24 mėnesių

Airija

24 mėnesių

Italija

24 mėnesių

Latvija

24 mėnesių

Lichtenšteinas

12 mėnesių

Lietuva

24 mėnesių

Liuksemburgas

24 mėnesių

Nyderlandai

24 mėnesių

Norvegija

24 mėnesių

Lenkija

24 mėnesių

Portugalija

24 mėnesių

Rumunija

24 mėnesių

Rusijos Federacija

12 mėnesių

Slovakija

24 mėnesių

Slovėnija

24 mėnesių

Ispanija

24 mėnesių

Švedija

24 mėnesių

Šveicarija

24 mėnesių

Ukraina

12 mėnesių

Jungtinė Karalystė

24 mėnesių
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Konkrečiai šaliai / regionui taikomos garantijos
sąlygos
Priedų, komplektuojamų su jūsų mobiliuoju įrenginiu, ribotosios garantijos laikotarpis yra vieni (1) metai nuo
jūsų mobiliojo prietaiso pirkimo datos, nebent nurodyta kitaip kitose šalies / regiono sąlygose arba atskiroje
garantijos kortelėje.
Pastaba

Kai kuriose šalyse / regionuose gali reikėti pateikti papildomos informacijos (pvz., galiojančią garantijos kortelę).

Ribotoji garantija, skirta Žemyninei Kinijai
Pagal šios ribotosios garantijos sąlygas „Sony Mobile Communications Inc.“ ar atitinkamas vietos padalinys
garantuoja, kad šis prietaisas, naudotojui jį įsigyjant pirmą kartą, yra be konstrukcijos, medžiagų ir
surinkimo defektų, ir suteikia garantiją tolesniam vienerių (1) metų laikotarpiui. Visiems kartu su prietaisu
pateiktiems originaliems priedams suteikiama vietos mobiliųjų įrenginių politikos 3R nuostatuose nurodyta
garantija.
Jei garantiniu laikotarpiu įsigytas prietaisas nebeveiks įprastai dėl konstrukcijos, medžiagų ar darbo defektų,
įgaliotieji „Sony“ platintojai arba remonto partneriai šalyje / regione, kuriame įsigijote gaminį, savo nuožiūra
prietaisą suremontuos, pakeis arba grąžins už įrenginį sumokėtą sumą, kaip numatyta čia išdėstytuose
nuostatose, vartotojų teisės akto ir vietos mobiliųjų įrenginių 3R politikos nuostatuose.
Remontuojant arba keičiant prietaisą, kai kurie asmeniniai nustatymai, atsisiuntimai ir kita informacija gali
būti prarasta. Šiuo metu „Sony“ pagal galiojančius įstatymus, kitas taisykles arba dėl techninių apribojimų
gali neturėti galimybės padaryti tam tikrų atsisiuntimų atsarginės kopijos. „Sony“ neprisiima atsakomybės
dėl prarastos informacijos ir negrąžins pinigų už tokius praradimus. Visada turėtumėte pasidaryti visos
prietaise saugomos informacijos atsargines kopijas, pvz., atsisiuntimų, kalendoriaus ir adresinės, prieš
atiduodami prietaisą remontuoti arba pakeisti.
Jei „Sony“ pataiso prietaisus, prietaisui su pataisytu atitinkamu gedimu bus suteikta garantija likusiam
pradiniam garantijos periodo laikui, trisdešimčiai (30) dienų, nuo pataisymo datos, atsižvelgiant į tai, kuris
laikotarpis yra ilgesnis. Pataisymas gali apimti funkcionaliai lygiaverčių atnaujintų vienetų naudojimą.
Pakeistos dalys ar komponentai taps „Sony“ nuosavybe.

Ribotoji garantija, skirta YAKR Honkongui
Pagal šios ribotosios garantijos sąlygas „Sony Mobile Communications Inc.“ ar atitinkamas vietos padalinys
garantuoja, kad šis prietaisas, naudotojui jį įsigyjant pirmą kartą, yra be konstrukcijos, medžiagų ir
surinkimo defektų, ir suteikia garantiją tolesniam vienerių (1) metų laikotarpiui. Visiems kartu su prietaisu
pateiktiems originaliems priedams suteikiama šešių (6) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įsigijimo datos.
Jei garantiniu laikotarpiu šis prietaisas nebeveiks įprastai dėl konstrukcijos, medžiagų ar darbo defektų,
įgaliotieji „Sony“ platintojai arba remonto partneriai šalyje / regione, kuriame įsigijote gaminį, savo nuožiūra
prietaisą suremontuos, pakeis arba už jį grąžins pinigus įsigijimo kaina, kaip numatyta čia išdėstytose
nuostatose ir sąlygose.
Pastaba

Remontuojant arba keičiant prietaisą, kai kurie asmeniniai nustatymai, atsisiuntimai ir kita informacija gali būti prarasta.
Šiuo metu „Sony“ pagal galiojančius įstatymus, kitas taisykles arba dėl techninių apribojimų gali neturėti galimybės
padaryti tam tikrų atsisiuntimų atsarginės kopijos. „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl prarastos informacijos ir
negrąžins pinigų už tokius praradimus. Visada turėtumėte pasidaryti visos prietaise saugomos informacijos atsargines
kopijas, pvz., atsisiuntimų, kalendoriaus ir adresinės, prieš atiduodami prietaisą remontuoti arba pakeisti.

Ribotoji garantija, skirta Taivano regionui
Pagal šios ribotosios garantijos sąlygas „Sony Mobile Communications Inc.“ ar atitinkamas vietos padalinys
garantuoja, kad šis prietaisas, naudotojui jį įsigyjant pirmą kartą, yra be konstrukcijos, medžiagų ir
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surinkimo defektų, ir suteikia garantiją tolesniam vienerių (1) metų laikotarpiui. Visiems kartu su prietaisu
pateiktiems originaliems priedams suteikiama šešių (6) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įsigijimo datos.
Jei garantiniu laikotarpiu šis prietaisas nebeveiks įprastai dėl konstrukcijos, medžiagų ar darbo defektų,
įgaliotieji „Sony“ platintojai arba remonto partneriai šalyje / regione, kuriame įsigijote gaminį, savo nuožiūra
prietaisą suremontuos, pakeis arba už jį grąžins pinigus įsigijimo kaina, kaip numatyta čia išdėstytose
nuostatose ir sąlygose.
Pastaba

Remontuojant arba keičiant prietaisą, kai kurie asmeniniai nustatymai, atsisiuntimai ir kita informacija gali būti prarasta.
Šiuo metu „Sony“ pagal galiojančius įstatymus, kitas taisykles arba dėl techninių apribojimų gali neturėti galimybės
padaryti tam tikrų atsisiuntimų atsarginės kopijos. „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl prarastos informacijos ir
negrąžins pinigų už tokius praradimus. Visada turėtumėte pasidaryti visos prietaise saugomos informacijos atsargines
kopijas, pvz., atsisiuntimų, kalendoriaus ir adresinės, prieš atiduodami prietaisą remontuoti arba pakeisti.

Išplėstinės paslaugos Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarijoje ir Turkijos
Respublikoje
Jei įsigijote prietaisą šalyje / regione, kuris priklauso Europos ekonominei erdvei (EEE), Šveicarijoje arba
Turkijos Respublikoje, ir šis prietaisas buvo skirtas parduoti EEE, Šveicarijos ar Turkijos rinkoje, jūsų prietaiso
remonto paslaugos gali būti teikiamos bet kurioje EEE šalyje / regione, Šveicarijoje arba Turkijoje pagal toje
šalyje / regione galiojančias garantijos sąlygas, jei toje šalyje / regione įgaliotasis „Sony“ platintojas
parduoda identišką prietaisą. Jei norite sužinoti, ar jūsų prietaisas parduodamas konkrečioje šalyje /
regione, paskambinkite į vietinį „Sony“ skambučių centrą. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikros paslaugos gali
būti teikiamos tik pradinio pirkimo šalyje / regione, pavyzdžiui, jei įrenginio išorė ar vidus skiriasi nuo
lygiaverčių modelių, parduodamų kitose šalyse / regionuose. Taip pat atminkite, kad kai kuriais atvejais gali
būti neįmanoma pataisyti prietaisų su užblokuota SIM kortele.

Speciali informacija, skirta Ispanijai
Be ribotosios garantijos, garantijos turėtojas turi dvejų (2) metų teisinę garantiją pagal lapkričio 16 d.
Karaliaus teisinį dekretą Nr. 1/2007, kuriame patikslinamas Bendrojo įstatymo dėl vartotojų ir naudotojų
apsaugos bei kitų papildomų įstatymų tekstas.

Speciali informacija, skirta Portugalijai
Jei įsigijote šį produktą Portugalijoje, su šia preke teikiama ribotoji garantija neturi įtakos įstatymuose
numatytoms vartotojų teisėms. Todėl vartotojai, įsigiję šį produktą Portugalijoje, turi teisę gauti dvejų (2)
metų teisinę garantiją pagal balandžio 8 d. teisinį dekretą Nr. 67/2003, iš dalies pakeistą teisiniu dekretu Nr.
84/2008.
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Saugaus ir efektyvaus naudojimo
rekomendacijos
Toliau pateiktos rekomendacijos skirtos užtikrinti jūsų saugą ir išvengti prietaiso gedimų. Jei nesate
tikri, ar prietaisas tinkamai veikia, prieš naudodami pateikite prietaisą patikrinti įgaliotajam „Sony“
remonto partneriui.

Prietaiso priežiūra ir naudojimas
Įspėjimas

Nenaudokite sugadinto prietaiso, pvz., prietaiso su įskilusiu ekranu arba stipriai įlenktu užpakaliniu dangteliu, nes galite
susižaloti. Kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ remonto partnerį, kad jis patikrintų sugadintą prietaisą.

• Rekomenduojama apsaugoti įrenginį naudojant ekrano dangtelį ar plėvelę, skirtą „XperiaTM“ įrenginiui.
Naudojant trečiųjų šalių siūlomus ekrano apsaugos priedus įrenginys gali veikti netinkamai arba gali būti
uždengiami jutikliai, objektyvai, garsiakalbiai ar mikrofonai ir nebegalioti garantija.
• Žiūrėkite, kur dedate įrenginį. Saugokite, kad ekranas nebūtų smarkiai spaudžiamas, pvz., ekranas gali
būti spaudžiamas, jei įdėję įrenginį į kišenę atsisėsite ant jo arba staigiai pasilenksite ką nors paimti. Dėl
tokio spaudimo ekranas gali įskilti.
• Įrenginiu galite naudotis tam tikrose vietose, kuriose šlapia arba yra dulkių, bet būtinai atsižvelkite į
įrenginio sandarumo rodiklio (angl. „ingress protection“, IP) ir įprasto naudojimo apribojimus.
Sandarumo rodiklio apribojimai gali būti viršyti aplinkoje, kurioje labai didelė drėgmė, dideliame gylyje,
esant dideliam skysčio slėgiui ir aplinkoje, kurioje labai daug dulkių.
• Įrenginį valykite minkšta drėgna šluoste.
• Elkitės su prietaisu atsargiai ir nelaikykite ypač aukštoje arba ypač žemoje temperatūroje. Nenaudokite
prietaiso, jei temperatūra žemesnė nei -10 °C(+14 °F) arba aukštesnė nei +35 °C(+95 °F).
• Saugokite, kad prietaisas nepakliūtų į atvirą liepsną ar prie degančio tabako gaminio.
• Prietaiso techninę priežiūrą turėtų atlikti tik įgaliotieji „Sony“ remonto partneriai. Nebandykite išardyti
prietaiso.
• Nenaudokite prietaiso arba išjunkite prietaiso radijo siųstuvo funkciją, kai to prašoma arba reikalaujama.
• Naudojant arba įkraunant prietaisą, jis išskiria šilumą. Norėdami išvengti šilumos sukeliamo dirginimo ar
diskomforto jausmo, venkite ilgalaikio kontakto su oda ir užtikrinkite, kad prietaisas būtų tinkamai
vėdinamas. Jei telefonu kalbate ilgai, naudokite ausines.
• Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų. Prarijus magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz.,
užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prarijus magnetą (-ų) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Laikykite
šį gaminį atokiai nuo vaikų arba kitų prižiūrimų asmenų, kad netyčia jo neprarytų.
• Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų, kurie gali trikdyti širdies stimuliatorių,
programuojamųjų šunto vožtuvų (galvos smegenų vandenei gydyti) arba kitų medicinos prietaisų
veikimą. Laikykite šį gaminį atokiai nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate
tokį medicininį įrenginį, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Priminimas dėl regos priežiūros (Taivano regionas)
„Sony Mobile Communications Inc.“ rūpinasi jumis ir nori ir išsaugoti jūsų akis sveikas, todėl neleiskite, kad
atsirastų akių įtampa. Draugiškas priminimas: pernelyg ilgai naudojant gali sutrikti rega. Rekomenduojame:
1 Po 30 min. naudojimo darykite 10 min. pertraukas.
2 Jaunesni nei dvejų metų vaikai neturėtų žiūrėti į ekraną, o vyresni nei dvejų metų vaikai per dieną į
ekraną turėtų žiūrėti ne ilgiau kaip vieną valandą.

Pagalbos skambučiai
Skambučiai nėra garantuojami visomis sąlygomis. Niekada kritiniais atvejais nepasitikėkite tik mobiliaisiais
įrenginiais. Skambučiai galimi ne visose vietose, ne visuose tinkluose, taip pat tais atvejais, kai yra
naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) mobiliojo įrenginio funkcijos.
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Pastaba

Kai kurie prietaisai nepalaiko balso skambučių, įskaitant skambučius pagalbos numeriais.

Įkrovimas
Naudojant ne „Sony“ prekės ženklu pažymėtus įkrovimo prietaisus, kyla saugos rizika.
• Įkroviklį junkite tik į maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant prietaiso.
• Įkraukite akumuliatorių, kai aplinkos temperatūra yra nuo +5 °C (+41°F) iki +35°C (+95°F).
• Kai įkraunate prietaisą naudodami USB kabelį, įsitikinkite, kad USB kabelis padėtas taip, kad ant jo
neužlipsite, jo neprispausite, kitaip nepažeisite ar netempsite.
• Kai prietaisas visiškai įkrautas, atjunkite maitinimą. Kai maitinimas prijungtas, srovė šiek tiek teka.
• Ištraukite įkroviklį iš lizdo laikydami už adapterio, o ne už USB kabelio. Taip sumažinsite kabelio
pažeidimo riziką.
• Prieš valydami įkroviklį, atjunkite, kad išvengtumėte elektros smūgio rizikos.
• Nenaudokite įkroviklio lauke arba drėgnose vietose.
Įspėjimas

Nebandykite keisti arba modifikuoti USB kabelio arba kištuko. Nekiškite kištuko naudodami jėgą, jeigu jis netelpa į
maitinimo lizdą, nes galite patirti elektros smūgį. Paprašykite kvalifikuoto elektriko sumontuoti tinkamo tipo lizdą.

Akumuliatorius
Tinkamai naudojamas įkraunamas akumuliatorius eksploatuojamas ilgai. Nauji arba nenaudoti
akumuliatoriai gali kurį laiką būti mažos talpos.
• Maksimali akumuliatoriaus talpa užtikrinama naudojant kambario temperatūroje. Jeigu akumuliatorius
naudojamas žemoje temperatūroje, jo talpa sumažėja.
• Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite akumuliatorių.
• Integruotus akumuliatorius gali išimti ar pakeisti tik įgaliotieji „Sony“ remonto partneriai.

Atminties kortelė
Jeigu prietaisas gaunamas kartu su išimama atminties kortele, dažniausiai ji būna suderinamas su įsigytu
prietaisu, bet gali būti nesuderinama su kitais prietaisais arba atminties kortelių galimybėmis. Prieš
įsigydami ar naudodami patikrinkite kito prietaiso suderinamumą. Jeigu prietaise yra atminties kortelės
skaitytuvas, patikrinkite atminties kortelės suderinamumą prieš pirkdami ar naudodami.
Atminties kortelės paprastai suformatuojamos prieš pristatant. Norėdami performatuoti atminties kortelę,
naudokite suderinamą prietaisą. Išsamios informacijos ieškokite prietaiso veikimo instrukcijose arba
kreipkitės į atitinkamą „Sony“ skambučių centrą.

Perspėjimai dėl atminties kortelės naudojimo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelaikykite atminties kortelės drėgnoje vietoje.
Jungčių nelieskite rankomis ar metaliniais daiktais.
Nedaužykite ir nelankstykite atminties kortelės.
Nebandykite išardyti arba keisti atminties kortelės.
Nenaudokite arba nelaikykite atminties kortelės drėgnose, koroziją skatinančiose arba karštose vietose,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą, tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia šildytuvo ir t. t.
Saugokite, kad į atminties kortelės lizdą nepatektų dulkių, purvo ar kitų daiktų.
Patikrinkite, ar tinkamai įstatėte atminties kortelę. Netinkamai įdėta atminties kortelė neveiks.
Rekomenduojama pasidaryti atsarginę svarbių duomenų kopiją. Neatsakome už atminties kortelėje
saugomo turinio praradimą ar sugadinimą.
Neišimkite atminties kortelės, kai prietaisas įjungtas. Išėmus kortelę iš veikiančio prietaiso, įrašyti
duomenys gali būti pažeisti arba prarasti.
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SIM kortelė
Nedėkite SIM kortelės, jei ji nesuderinama su SIM kortelės lizdu, nes galite visiškai sugadinti SIM kortelę
arba prietaisą. Jeigu norint įstatyti į šitą arba kitą prietaisą reikalingas adapteris, nekiškite SIM kortelės
tiesiogiai be reikiamo adapterio.
Pastaba

„Sony“ nesuteikia garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokius pažeidimus, atsiradusius dėl nesuderinamų arba
pakeistų SIM kortelių naudojimo.

Antena
Naudodami ne „Sony“ antenas, mobilųjį įrenginį galite sugadinti, sumažinti efektyvumą ir sukelti didesnę
savitąją sugerties spartą (SAR), nei nustatytos ribos. Neuždenkite antenos ranka, nes tai pablogina pokalbio
kokybę ir maitinimo galią, o tai mažina pokalbio ir budėjimo režimo trukmę.

Potencialiai sprogi aplinka
Retai, tačiau jūsų elektroninis prietaisas gali kibirkščiuoti. Kibirkštys potencialiai sprogioje aplinkoje gali
sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl to galima rimtai arba mirtinai susižeisti. Potencialiai sprogi aplinka
dažniausiai, bet ne visuomet, aiškiai pažymima.
• Būdami potencialiai sprogioje aplinkoje išjunkite prietaisą.
• Nenaudokite prietaiso potencialiai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, degalinėse, naftos saugyklose,
cheminėse gamyklose ar kitose degiose ir sprogiose vietose.
• Neįkraukite prietaiso šalia degių medžiagų, nes dėl karščio gali kilti gaisras.

Sprogdinimo zonos
Sprogdinimo zonose arba zonose, kuriose yra įspėjimai „Išjungti dvipusį radijo ryšį“, išjunkite visus
elektroninius įrenginius, kad išvengtumėte sprogdinimo trikdžių. Radijo dažnių prietaisus dažnai naudoja
statybininkai sprogdindami.

Priedai
Priedai gali turėti įtakos radijo dažnių poveikiui, radijo veikimui, garsumui, elektros saugai ir kt.
„Sony Mobile“ netikrina neoriginalių priedų. Garantija netaikoma prietaisų gedimams, kurie įvyko dėl tokių
priedų naudojimo. Neoriginalūs priedai ir dalys gali kelti pavojų sveikatai bei saugai. Naudojant
neoriginalius priedus, gali sumažėti našumas, sugesti prietaisas, kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį
arba susižeisti. Naudojant trečiosios šalies priedus, SAR lygis gali skirtis nuo nurodyto ataskaitoje.
• Naudokite tik sertifikuotus priedus.
• Nenešiokite / nenaudokite „Bluetooth“ ausinių, jeigu jums nepatogu arba jeigu prietaisas spaudžiamas.

Asmeniniai medicininiai prietaisai
Mobilieji prietaisai / prietaisai su radijo siųstuvais gali paveikti implantuotus medicininius prietaisus. Prieš
naudodami prietaisą šalia asmeninių medicininės įrangos, pasitarkite su gydytoju ir medicininės įrangos
gamintoju.
• Prieš naudodami prietaisą prie širdies stimuliatoriaus ar kitos medicininės paskirties įrangos
pasikonsultuokite su įgaliotuoju medicinos darbuotoju ir vadovaukitės medicininio įrenginio gamintojo
instrukcijomis.
• Jei stovite prie širdies stimuliatoriaus ar kitos medicininės paskirties įrangos, esate ligoninėje, turite
implantuotą širdies stimuliatorių ar naudojatės klausos aparatu, pasitarkite su įgaliotais gydytojais ir
prieš naudodami įrangą peržiūrėkite medicininės įrangos gamintojo instrukcijas.
• Siekdami sumažinti trukdžių riziką, nelaikykite prietaiso prie medicininės įrangos mažesniu nei 15 cm (6
colių) atstumu.
• Išjunkite prietaisą, jei nujaučiate, kad gali kelti trikdžius.
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• Jei turite širdies stimuliatorių, nesinešiokite prietaiso krūtinės kišenėje.

Vairavimas
Kai kuriais atvejais, transporto priemonių gamintojai draudžia naudoti mobiliuosius prietaisus savo
gaminiuose, nebent naudojama laisvųjų rankų įranga su išorine antena.
• Pasitarkite su transporto priemonės gamintojo atstovu, kad įsitikintumėte, jog mobilusis prietaisas arba
„Bluetooth“ laisvųjų rankų sistema nepaveiks elektroninių sistemų transporto priemonėje.
• Visuomet visą dėmesį sutelkite į vairavimą ir laikykitės vietos įstatymų, apibrėžiančių mobiliųjų prietaisų
naudojimą vairuojant.
• Nedėkite prietaiso ir nemontuokite belaidžio ryšio įrangos automobilyje virš oro pagalvės.
• Nenaudokite GPS funkcijos taip, kad blaškytų dėmesį vairuojant.

GPS / vieta pagrįstos funkcijos
Kai kuriuose prietaisuose veikia GPS / vieta pagrįstos funkcijos. Vietos nustatymo funkcija pateikiama tokia,
kokia yra, ir su visais trūkumais. „Sony“ jokiu būdu negarantuoja tokios vietos informacijos tikslumo.
Vieta pagrįstos informacijos naudojimas prietaise gali būti su pertrūkiais arba klaidomis, be to, gali
priklausyti nuo tinklo paslaugos pasiekiamumo. Atminkite, kad tam tikrose aplinkose, pavyzdžiui, pastatų
viduje arba šalia pastatų, funkcija gali veikti prasčiau arba neveikti.

Skrydžio režimas
„Bluetooth“ ir belaidžio vietinio tinklo (WLAN) funkcijomis, jei jos įdiegtos įrenginyje, galėsite naudotis ir
tada, kai telefonas veiks skrydžio režimu, tačiau naudojimasis šiomis funkcijomis gali būti draudžiamas
lėktuvuose ar kitose vietose, kuriose uždrausta naudotis radijo signalą perduodančiais siųstuvais. Norėdami
naudotis „Bluetooth“ ar WLAN funkcijomis tokioje aplinkoje net skrydžio režimu, pirmiausia gaukite aiškų
leidimą.

Kenkėjiška programa
Kenkėjiška programa – tai programinė įranga, galinti pakenkti prietaisui. Kenkėjiškose programose arba
kenksmingose programose gali būti virusų, kirminų, šnipinėjimo ir kitokių nepageidaujamų programų. Nors
prietaisas yra iš dalies apsaugotas nuo tokių programų, „Sony“ negarantuoja, kad į jį nepateks kenkėjiška
programa. Tačiau galite sumažinti kenkėjiškų programų patekimo riziką, jei būsite atsargūs parsisiųsdami
turinį arba priimdami taikomąsias programas, neatidarysite ir neatsakysite į pranešimus iš nežinomų
šaltinių, naudosite patikimas paslaugas jungdamiesi prie interneto ir siųsitės turinį į mobilųjį įrenginį tik iš
žinomų, patikimų šaltinių.

Asmeninės informacijos saugojimas
Prieš išmesdami prietaisą ištrinkite asmeninius duomenis. Norėdami ištrinti duomenis, atkurkite pradinę
būseną. Informacijos ištrynimas iš įrenginio atminties neužtikrina, kad jos nebus galima atkurti. „Sony“
negarantuoja apsaugos nuo informacijos atkūrimo ir neprisiima atsakomybės dėl informacijos paviešinimo,
net ir po pradinės būsenos atkūrimo.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir
kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį
produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų
kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
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savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį,
darbuotojai.

Prietaisai su 3D vaizdo žiūrėjimo galimybėmis
Peržiūrėdami 3D vaizdus, fotografuotus 3D vaizdą palaikančiu prietaisu, 3D vaizdą palaikančiame ekrane,
galite justi akių įtampą, nuovargį arba pykinimą. Kad išvengtumėte šių simptomų, rekomenduojame
reguliariai daryti pertraukas. Tačiau turite patys pasirinkti reikalingų pertraukų ilgį ir dažnumą, nes jos
kiekvienam žmogui yra skirtingos. Jei pajuntate bet kokį diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdų, kol pasijusite
geriau, ir, jei reikia, pasitarkite su gydytoju. Papildomos informacijos žr. kartu su 3D prietaisu arba 3D
programine įranga, kurią naudojate prietaise, pateiktose naudojimo instrukcijose.

TTY terminalai JAV
„Sony“ prietaisą galite naudoti kartu su TTY terminalu. Norėdami gauti informacijos apie pritaikymo
neįgaliesiems funkcijas ir sprendimus, skirtus specialiųjų poreikių turintiems asmenims, apsilankykite
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ arba susisiekite su „Sony“:
1-855-806-8464.
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Apie radijo dažnių poveikį ir savitąją sugerties
spartą (SAR)
Radijo dažnių poveikis ir savitoji sugerties sparta (SAR)
SAR duomenų informacija pateikiama gyventojams šalyse, kurios patvirtino Tarptautinės apsaugos nuo
nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) ir Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių instituto
(IEEE) rekomenduojamas SAR ribas. ICNIRP nurodo 2 W/kg vidurkio dešimties (10) gramų kūno audinio SAR
ribą, o IEEE nurodo 1,6 W/kg vidurkio vieno (1) gramo kūno audinio SAR ribą. Šie reikalavimai pagrįsti
mokslinėmis rekomendacijomis, apimančiomis saugos ribas, kurios buvo nustatytos siekiant užtikrinti visų
asmenų, nepaisant jų amžiaus ir sveikatos būklės, saugą.
SAR reikšmės ir bandymo atstumai skiriasi, atsižvelgiant į matavimo metodą, tikrinamą prietaisą (telefoną
arba planšetinį kompiuterį) ir tai, ar naudojama „Wi-Fi“ prieigos taško funkcija, tačiau nurodomos tik
didžiausios SAR reikšmės.
PSO (Pasaulio sveikatos organizacija) pareiškė, kad dabartinė mokslinė informacija nerodo specialiųjų
atsargumo priemonių, naudojant planšetinius kompiuterius ir telefonus, poreikio. Daugiau informacijos šia
tema rasite apsilankę who.int/emf ir peržiūrėję informacinį biuletenį nr. 193 (who.int/mediacentre/
factsheets/fs193) „Elektromagnetiniai laukai ir visuomenės sveikata: mobilieji telefonai“. Papildomos su SAR
susijusios informacijos galite rasti „Mobile Manufacturers Forum“ EMF svetainėje emfexplained.info.
Norėdami gauti daugiau regionui skirtos informacijos apie radijo bangų poveikį (SAR), pasirinkite regioną.

JAV
Įjungus mobilųjį prietaisą arba „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, prietaisas skleidžia žemo lygio radijo
dažnių energiją. Tarptautinės saugos rekomendacijos buvo rengiamos periodiškai ir atliekant mokslinių
tyrimų įvertinimą. Šiomis rekomendacijomis nustatomi leistini radijo bangų poveikio lygiai. Rekomendacijos
apima saugos ribą, kuri buvo nustatyta siekiant užtikrinti visų asmenų saugą ir atsižvelgti į matavimų
nuokrypius. Savitoji sugerties sparta (angl. Specific Absorption Rate, SAR) – tai matavimo vienetas, kuriuo
matuojama kūno sugeriama radijo bangų dažnio skleidžiama energija naudojantis mobiliuoju prietaisu.
SAR reikšmė nustatoma didžiausiu sertifikuotu galingumo lygiu laboratorijos sąlygomis, tačiau prietaisas
skirtas naudoti mažiausia tinklui pasiekti reikiama galia, todėl faktinis SAR lygis gali būti gerokai mažesnis
už šią reikšmę. Nėra įrodymų, kad SAR reikšmės skirtumas turi įtakos saugai. JAV parduodami gaminiai su
radijo siųstuvais privalo būti sertifikuoti Federalinės ryšių komisijos (angl. Federal Communications
Commission, FCC). Prireikus atliekami bandymai prietaisą priglaudžiant prie ausies ir nešiojant jį prie kūno.
Atliekant bandymą, kai prietaisas naudojamas nešiojant prie kūno, prietaisas buvo laikomas mažiausiai 15
mm atstumu nuo kūno aplinkui nesant metalinių dalių arba nešiojamas prie kūno tinkamai naudojant kartu
su atitinkamu „Sony“ priedu. Įjungus prieigos taško funkciją, prietaisas buvo laikomas 10 mm atstumu.
Daugiau informacijos apie SAR ir radijo bangų poveikį rasite: http://blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/health-and-safety/sar/.

Prancūzija
Radijo dažnių spinduliuotės lygį galima sumažinti atliekant paprastus veiksmus. Norėdami sumažinti
mobiliojo įrenginio perdavimo galią, įsitikinkite, kad įrenginys bus naudojamas optimaliomis priėmimo
sąlygomis pagal ekrane rodomą signalo stiprumą. Apskritai, kuo arčiau operatoriaus antenos būsite, tuo
mažiau galios reikės mobiliajam įrenginiui.
Šiuo metu nėra mokslinės informacijos, kurioje būtų nurodoma, kad naudojantis mobiliaisiais įrenginiais
būtina imtis specialių atsargumo priemonių. Tačiau kai kurios organizacijos, pvz., Pasaulio sveikatos
organizacija ir Maisto ir vaistų administracija, rekomenduoja, kad naudotojai, norintys iki minimumo
sumažinti radijo dažnių spinduliuotę, turėtų trumpinti naudojimosi mobiliuoju įrenginiu trukmę ir, kai tai
įmanoma, naudotų laisvų rankų priedus, padidinančius atstumą tarp įrenginio ir galvos bei kūno.
Vadovaudamiesi Prancūzijoje galiojančiais teisės aktais turime informuoti, kad telefono nerekomenduojama
laikyti ant nėščiųjų pilvo ir ant apatinės vaikų bei paauglių pilvo dalies.
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Kitos pasaulio šalys (RoW)
Daugiau informacijos apie SAR ir radijo bangų poveikį rasite adresu: blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/health-and-safety/sar/.
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Eksporto taisyklės
Įrenginiui ir priedams gali būti taikomi eksporto kontrolės įstatymai ir nuostatos.
Eksportuodami ar pakartotinai eksportuodami įrenginį ir priedus klientai patys atsako už būtinų procedūrų
laikymąsi savo sąskaita. Jei reikia išsamios informacijos apie procedūras, susisiekite su kompetentingomis
institucijomis.

15
Internetinė versija. Tik asmeninėms reikmėms.

Licencijos sutartis ir prekių ženklai
Galutinio naudotojo licencijos sutartis
Su šiuo prietaisu pateikta programinė įranga ir jos laikmena priklauso „Sony Mobile Communications Inc.“ ir
(arba) jos susijusioms įmonėms, tiekėjams ir licencijų išdavėjams.
„Sony Mobile“ suteikia neišskirtinę ribotąją licenciją naudoti programinę įrangą tik su prietaisu, kuriame ji
įdiegta arba su kuriuo pateikta. Programinės įrangos nuosavybės teisės neparduodamos, neperleidžiamos
ir kitaip neperduodamos.
Nenaudokite jokių šaltinio kodo arba programinės įrangos komponentų atskleidimo priemonių,
nekopijuokite, neplatinkite ir nemodifikuokite programinės įrangos. Turite teisę perleisti su programine
įranga susijusias teises ir įsipareigojimus trečiajai šaliai tik su prietaisu, su kuriuo gavote programinę įrangą,
jei trečioji šalis raštu patvirtins, kad vykdys licencijos sąlygas.
Licencija galioja prietaiso eksploatavimo laikotarpiu. Ją galima nutraukti raštu perleidus teises į prietaisą
trečiajai šaliai.
Jei nevykdomos šios sąlygos ir nuostatos, licencija iš karto nustoja galioti.
„Sony Mobile“ ir jos trečiosios šalies tiekėjai ir licencijų išdavėjai išlaiko visas programinės įrangos teises,
nuosavybę ir interesus. Jei programinėje įrangoje yra trečiosios šalies medžiagos arba kodo, tokia trečioji
šalis turi teisę gauti naudą iš šių sąlygų.
Licenciją reglamentuoja Japonijos įstatymai. Jei galima, tai galioja ir įstatymų numatytoms vartotojų
teisėms.
Jei su prietaisu pateikiama programinė įranga turi papildomų nuostatų ir sąlygų, šios sąlygos taip pat
reglamentuos jūsų programinės įrangos turėjimą ir naudojimą.

Prekių ženklai, patvirtinimai ir autorių teisės
©2014 „Sony Mobile Communications Inc.“ ir jos susiję subjektai.
„Sony“ ir „Xperia“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas, „Sony“ naudoja šį
prekės ženklą pagal licenciją.
Visi čia paminėti gaminių ir įmonių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
Bet kokios čia aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.
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