Tärkeitä tietoja

©2014

Takuutiedot
Rajoitettu takuu
Sony Mobile Communications Inc., tai sen paikalliset tytäryhtiöt takaavat tämän rajoitetun takuun ehtojen
mukaisesti, että tässä laitteessa ei ole suunnittelu-, materiaali- eikä laatuvikoja ostohetkellä.
Jos laite tarvitsee takuuhuoltoa, palauta se jälleenmyyjälle, jolta tuote ostettiin, tai ota yhteyttä Sonyhuoltokumppaniin.
Jos laite ei takuuajan kuluessa toimi normaalikäytössä ja -huollossa suunnittelu-, materiaali- tai
valmistusvirheiden takia, laitteen hankintamaassa tai hankinta-alueella olevat Sonyn valtuutetut
jälleenmyyjät ja huoltokumppanit joko korjaavat tai vaihtavat laitteen tai maksavat takaisin sen
hankintamaksun, oman valintansa mukaisesti tämän sopimuksen ehtoja noudattaen.
Sony ja sen huoltokumppanit varaavat oikeuden veloittaa käsittelymaksun, jos havaitaan, että palautettu
laite ei täytä tässä eriteltyjä takuuehtoja.
Joidenkin maiden ja alueiden takuu ja ehdot on kuvattu erikseen Maa-/aluekohtaiset takuuehdot.
Huomautus

Saatat menettää joitain henkilökohtaisia asetuksia, latauksia ja muita tietoja, kun laitetta korjataan tai kun se
vaihdetaan. Tällä hetkellä soveltuvat lait, muut säädökset tai tekniset rajoitukset saattavat estää Sonya tekemästä
varmuuskopiota tietyistä latauksista. Sony ei ole millään tavoin vastuussa mistään kadonneista tiedoista eikä korvaa
niiden menettämistä. Tee aina varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista, kuten latauksista,
kalentereista ja yhteystiedoista, ennen kuin toimitat laitteen korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

Takuuehdot
1 Rajoitettu takuu on voimassa vain, jos korjattavan tai vaihdettavan laitteen kanssa esitetään Sonyn
valtuutetun jälleenmyyjän alkuperäiselle ostajalle antama, käsittelemätön ostotodistus, jossa on
mainittu tämän laitteen ostopäivämäärä ja sarjanumero (joissakin maissa tai joillakin alueilla voidaan
pyytää muitakin tietoja). Sony pidättää oikeuden kieltäytyä takuupalvelusta, jos yllä mainittuja tietoja on
poistettu tai muutettu laitteen alkuperäisen ostopäivän jälkeen.
2 Jos Sony korjaa tai vaihtaa laitteen, takuu kattaa korjatun vian tai vaihdetun laitteen alkuperäisen
takuuajan jäljellä olevan ajan loppuun saakka tai yhdeksänkymmentä (90) päivää korjauspäivästä lukien
riippuen siitä, kumpi on pitempi. Korjauksessa tai vaihdossa saatetaan käyttää toimintakyvyltään uusia
osia vastaavia kunnostettuja osia. Vaihdetut vialliset osat tai komponentit omistaa Sony.
3 Tämä takuu ei kata mitään laitevikoja, jotka aiheutuvat
• normaalista kulumisesta
• käytöstä ympäristöissä, joissa asiaankuuluvat IP-luokitusrajoitukset ylittyvät (mukaan lukien nesteistä
aiheutuvat vahingot tai tällaisesta käytöstä laitteeseen joutuva neste)
• Sonyn antamien laitteen käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden vastaisesta käytöstä.
Tämä takuu ei myöskään kata laitteen vikaa, joka aiheutuu vahingosta tai onnettomuudesta, ohjelmiston
tai laitteiston muuttamisesta tai luonnonmullistuksesta.
4 Ladattava akku kuluu ajan mittaan toistuvan lataamisen ja purkamisen myötä. Tässä ei ole kyse viasta,
vaan sitä pidetään normaalina kulumisena. Kun puhe- tai valmiusaika on selkeästi lyhentynyt, on aika
vaihtaa akku. Sony suosittelee vain Sonyn hyväksymien akkujen ja laturien käyttöä.
Laitteiden välillä voi olla pieniä eroja näytön kirkkaudessa ja väreissä. Näytössä voi olla hyvin pieniä
kirkkaita tai tummia pisteitä. Nämä ovat niin sanottuja sallittuja viallisia kuvapisteitä, joita ilmenee, kun
yksittäiset pisteet ovat vioittuneet, eikä niitä voida säätää. Kahden viallisen kuvapisteen katsotaan
olevan hyväksyttävissä.
Eri laitteiden välillä voi olla pieniä vaihtelevuuksia kuvien ulkonäössä. Tämä ei ole mitenkään tavatonta,
eikä tätä pidetä kameramoduulin vikana.
5 Koska matkapuhelinjärjestelmä, jossa tätä laitetta käytetään, kuuluu Sonyn hallinnan ulkopuolella
olevalle itsenäiselle operaattorille, Sony ei vastaa kyseisen järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta,
kattavuusalueesta, palveluista tai laajuudesta.
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6 Tämä takuu ei kata laitteen vikoja, toimintahäiriöitä ja/tai muita ongelmia, jotka aiheutuvat muun kuin
Sonyn valtuuttaman henkilön tekemistä laitteen asennus-, muutos- tai korjaustöistä tai tuotteen
avaamisesta.
7 Takuu ei kata laitteen vikoja, toimintahäiriöitä ja/tai muita ongelmia, jotka aiheutuvat sellaisten
lisävarusteiden tai oheislaitteiden käytöstä, jotka eivät ole laitteen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja
Sonyn alkuperäisiä lisävarusteita.
8 Sony irtisanoutuu kaikista suorista ja epäsuorista takuista, jotka johtuvat virusten, troijalaisten hevosten,
vakoiluohjelmien tai muiden haittaohjelmien seurauksena aiheutuneesta laitteen tai oheislaitteen viasta,
toimintahäiriöstä tai ongelmasta. Sony suosittelee, että asennat asianmukaisen
viruksentorjuntaohjelmiston laitteeseen ja kaikkiin siihen yhdistettyihin oheislaitteisiin sekä päivität ne
säännöllisesti, jotta laitteesi on paremmassa turvassa. On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että tällainen
ohjelma ei koskaan suojaa laitetta tai oheislaitteita täydellisesti, ja Sony irtisanoutuu kaikista suorista ja
epäsuorista takuista, jos tällainen viruksentorjuntaohjelma ei täytä käyttötarkoitustaan.
9 • Asiakkaat Yhdysvalloissa
Sony ei ole vastuussa mistään työ- tai osakuluista, joita aiheutuu korjauksista ja huolloista, joita
tekevät muut palveluntarjoajat kuin Sonyn valtuutettu huoltokeskus.
• Asiakkaat muissa maissa ja muilla alueilla
Laitteessa olevien sinettien käsittely mitätöi takuun.
10 Tämän rajoitetun takuun lisäksi ei ole mitään muita takuita, kirjallisia tai suullisia. Kaikki epäsuorat
takuut, kuten oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen,
on rajattu tämän rajoitetun takuun voimassaoloaikaan. Sony Mobile tai sen lisenssinhaltijat eivät
missään tapauksessa vastaa minkäänlaisista satunnaisista tai välillisistä vahingoista mukaan lukien
menetetyt voitot ja liiketoiminnalle aiheutuvat vahingot riippumatta siitä, missä laajuudessa korvauksia
oikeudessa haetaan.
Joissakin maissa tai alueilla välillisten tai välittömien vahingonkorvausten poissulkeminen tai rajoittaminen
tai epäsuorien takuiden rajoittaminen ei ole sallittua, joten edellä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät
mahdollisesti koske sinua.
Annettu takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin, jotka perustuvat voimassa oleviin lakeihin, eikä
kuluttajan oikeuksiin, jotka liittyvät myynti- tai ostosopimuksen mukaisiin jälleenmyyjän velvollisuuksiin.
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Takuukaudet
Seuraavien alueiden takuukaudet koskevat mobiililaitteita. Lisävarusteiden (mukaan lukien mobiililaitteen
mukana toimitetut lisävarusteet) takuukaudet on kuvattu kohdassa Maa-/aluekohtaiset takuuehdot.

Amerikka
Seuraava takuuaika on voimassa mobiililaitteen ostopaikan mukaan. Lisävarusteiden (mukaan lukien
mobiililaitteen mukana toimitetut lisävarusteet) takuukaudet on kuvattu kohdassa Maa-/aluekohtaiset
takuuehdot.
Maa tai alue

Takuu

Yhdysvallat

12 kuukautta

Aasia
Seuraava takuuaika on voimassa mobiililaitteen ostopaikan mukaan. Lisävarusteiden (mukaan lukien
mobiililaitteen mukana toimitetut lisävarusteet) takuukaudet on kuvattu kohdassa Maa-/aluekohtaiset
takuuehdot.
Maa tai alue

Takuu

Manner-Kiina

12 kuukautta

Hong Kong SAR

12 kuukautta

Kazakstan

12 kuukautta

Macao SAR

12 kuukautta

Malesia

12 kuukautta

Singapore

12 kuukautta

Taiwanin alue

12 kuukautta

Thaimaa

12 kuukautta

Vietnam

12 kuukautta

Eurooppa
Seuraava takuuaika on voimassa mobiililaitteen ostopaikan mukaan. Lisävarusteiden (mukaan lukien
mobiililaitteen mukana toimitetut lisävarusteet) takuukaudet on kuvattu kohdassa Maa-/aluekohtaiset
takuuehdot.
Maa tai alue

Takuu

Itävalta

24 kuukautta

Belgia

24 kuukautta

Bulgaria

24 kuukautta

Kroatia

24 kuukautta

Kypros

24 kuukautta

Tšekin tasavalta

24 kuukautta

Tanska

24 kuukautta

Viro

24 kuukautta

Suomi

24 kuukautta

Ranska

24 kuukautta

Saksa

24 kuukautta
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Kreikka

24 kuukautta

Unkari

24 kuukautta

Islanti

24 kuukautta

Irlanti

24 kuukautta

Italia

24 kuukautta

Latvia

24 kuukautta

Liechtenstein

12 kuukautta

Liettua

24 kuukautta

Luxemburg

24 kuukautta

Alankomaat

24 kuukautta

Norja

24 kuukautta

Puola

24 kuukautta

Portugali

24 kuukautta

Romania

24 kuukautta

Venäjä

12 kuukautta

Slovakia

24 kuukautta

Slovenia

24 kuukautta

Espanja

24 kuukautta

Ruotsi

24 kuukautta

Sveitsi

24 kuukautta

Ukraina

12 kuukautta

Yhdistynyt Kuningaskunta

24 kuukautta
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Maa-/aluekohtaiset takuuehdot
Rajoitettu takuuaika mobiililaitteen mukana toimitetuille lisävarusteille on yksi (1) vuosi alkuperäisestä
mobiililaitteen ostopäivämäärästä, ellei toisin ole todettu seuraavissa maa-/aluekohtaisissa ehdoissa tai
erillisessä takuukortissa.
Huomautus

Joissakin maissa tai joillakin alueilla saatetaan pyytää lisätietoja (kuten voimassa olevaa takuukorttia).

Manner-Kiinaa koskeva rajoitettu takuu
Sony Mobile Communications Inc. ja sen paikalliset tytäryhtiöt takaavat tämän rajoitetun takuun ehtojen
mukaisesti, että tässä laitteessa ei ole suunnittelu-, materiaali- eikä laatuvikoja ostohetkellä eikä yhden (1)
vuoden ajan ostohetken jälkeen. Kaikille laitteen mukana toimitetuille alkuperäisille lisävarusteille annetaan
takuu paikallisen 3R-mobiilitakuukäytännön mukaisesti.
Jos tämä laite ei takuuajan kuluessa toimi normaalikäytössä ja -huollossa suunnittelu-, materiaali- tai
valmistusvirheiden takia, laitteen hankintamaassa tai hankinta-alueella olevat Sonyn valtuutetut
jälleenmyyjät ja huoltokumppanit joko korjaavat tai vaihtavat laitteen tai maksavat takaisin sen
hankintahinnan (oman valintansa mukaisesti) tämän sopimuksen ehtojen, kuluttajansuojalain ja paikallisen
3R-mobiilikäytännön mukaisesti.
Saatat menettää joitain henkilökohtaisia asetuksia, latauksia ja muita tietoja, kun laitetta korjataan tai kun
se vaihdetaan. Tällä hetkellä soveltuvat lait, muut säädökset tai tekniset rajoitukset saattavat estää Sonya
tekemästä varmuuskopiota tietyistä latauksista. Sony ei ole millään tavoin vastuussa mistään kadonneista
tiedoista eikä korvaa niiden menettämistä. Tee aina varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista
tiedoista, kuten latauksista, kalentereista ja yhteystiedoista, ennen kuin toimitat laitteen korjattavaksi tai
vaihdettavaksi.
Jos Sony korjaa laitteen, takuu kattaa korjatun vian alkuperäisen takuuajan jäljellä olevan ajan loppuun
saakka tai kolmekymmentä (30) päivää korjauspäivästä lukien riippuen siitä, kumpi on pitempi.
Korjauksessa saatetaan käyttää toimintakyvyltään vastaavia osia. Vaihdetut vialliset osat tai komponentit
omistaa Sony.

Hongkongia (SAR) koskeva rajoitettu takuu
Sony Mobile Communications Inc. ja sen paikalliset tytäryhtiöt takaavat tämän rajoitetun takuun ehtojen
mukaisesti, että tässä laitteessa ei ole suunnittelu-, materiaali- eikä laatuvikoja ostohetkellä eikä yhden (1)
vuoden ajan ostohetken jälkeen. Kaikille laitteen mukana toimitetuille alkuperäisille lisävarusteille annetaan
kuuden (6) kuukauden takuu ostohetkestä.
Jos laite ei takuuajan kuluessa toimi normaalikäytössä ja -huollossa suunnittelu-, materiaali- tai
valmistusvirheiden takia, laitteen hankintamaassa tai hankinta-alueella olevat Sonyn valtuutetut
jälleenmyyjät ja huoltokumppanit joko korjaavat tai vaihtavat laitteen tai maksavat takaisin sen
hankintamaksun, oman valintansa mukaisesti tämän sopimuksen ehtoja noudattaen.
Huomautus

Saatat menettää joitain henkilökohtaisia asetuksia, latauksia ja muita tietoja, kun laitetta korjataan tai kun se
vaihdetaan. Tällä hetkellä soveltuvat lait, muut säädökset tai tekniset rajoitukset saattavat estää Sonya tekemästä
varmuuskopiota tietyistä latauksista. Sony ei ole millään tavoin vastuussa mistään kadonneista tiedoista eikä korvaa
niiden menettämistä. Tee aina varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista, kuten latauksista,
kalentereista ja yhteystiedoista, ennen kuin toimitat laitteen korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

Taiwanin aluetta koskeva rajoitettu takuu
Sony Mobile Communications Inc. ja sen paikalliset tytäryhtiöt takaavat tämän rajoitetun takuun ehtojen
mukaisesti, että tässä laitteessa ei ole suunnittelu-, materiaali- eikä laatuvikoja ostohetkellä eikä yhden (1)
vuoden ajan ostohetken jälkeen. Kaikille laitteen mukana toimitetuille alkuperäisille lisävarusteille annetaan
kuuden (6) kuukauden takuu ostohetkestä.
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Jos laite ei takuuajan kuluessa toimi normaalikäytössä ja -huollossa suunnittelu-, materiaali- tai
valmistusvirheiden takia, laitteen hankintamaassa tai hankinta-alueella olevat Sonyn valtuutetut
jälleenmyyjät ja huoltokumppanit joko korjaavat tai vaihtavat laitteen tai maksavat takaisin sen
hankintamaksun, oman valintansa mukaisesti tämän sopimuksen ehtoja noudattaen.
Huomautus

Saatat menettää joitain henkilökohtaisia asetuksia, latauksia ja muita tietoja, kun laitetta korjataan tai kun se
vaihdetaan. Tällä hetkellä soveltuvat lait, muut säädökset tai tekniset rajoitukset saattavat estää Sonya tekemästä
varmuuskopiota tietyistä latauksista. Sony ei ole millään tavoin vastuussa mistään kadonneista tiedoista eikä korvaa
niiden menettämistä. Tee aina varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista, kuten latauksista,
kalentereista ja yhteystiedoista, ennen kuin toimitat laitteen korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

Laajennettu huolto Euroopan talousalueella, Sveitsissä ja Turkissa
Jos olet ostanut laitteen Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaasta tai Sveitsistä tai Turkista ja kyseinen laite
on tarkoitettu myytäväksi ETA-alueella tai Sveitsissä tai Turkissa, voit huollattaa laitteen missä tahansa ETAmaassa tai Sveitsissä tai Turkissa kyseisessä maassa voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti edellyttäen,
että valtuutettu Sony -jälleenmyyjä myy samaa laitetta kyseisessä maassa. Paikalliseen Sonyasiakaspalveluun soittamalla voit selvittää, myydäänkö laitetta maassa, jossa olet. Ota huomioon, että tietyt
palvelut eivät ehkä ole saatavilla muualla kuin tuotteen alkuperäisessä ostomaassa esimerkiksi siitä syystä,
että laitteen sisä- tai ulkopuoli vaihtelee vastaavissa malleissa eri maissa tai alueilla. Ota huomioon myös
se, että joskus SIM-lukittuja tuotteita ei voi korjata.

Erityisiä Espanjaa koskevia tietoja
Rajoitetun takuun lisäksi takuunhaltijalla on kahden (2) vuoden takuu 16.11.2007 annetun kuninkaan
asetuksen mukaisesti, joka saattaa voimaan kuluttajan suojasta annetun yleisen lain ja muiden
täydentävien lakien muutetun tekstin.

Erityisiä Portugalia koskevia tietoja
Jos olet hankkinut tuotteen Portugalissa, tuotteeseen liittyvä rajoitettu takuu ei rajoita kuluttajan
lainmukaisia oikeuksia. Tästä johtuen Portugalissa tuotteen hankkineilla on oikeus kahden (2) vuoden
takuuseen 8. huhtikuuta 2003 annetun lain 67/2003 ja muutetun lain 84/2008 mukaisesti.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön ohjeet
Seuraavien ohjeiden tarkoitus on varmistaa turvallisuutesi ja laitteen häiriötön toiminta. Jos et ole
varma laitteesi toiminnasta, pyydä valtuutettua Sonyn huoltokumppania tarkistamaan laite ennen
käyttöä.

Laitteen hoitaminen ja käyttäminen
Varoitus

Älä käytä vaurioitunutta laitetta, esimerkiksi laitetta, jonka näytössä on särö tai jonka takakannessa on paha lommo.
Tästä voi aiheutua vammoja tai muuta harmia. Ota yhteyttä valtuutettuun Sonyn huoltokumppaniin vaurioituneen
laitteen tarkistamiseksi.

• Suosittelemme, että suojaat laitteesi näytönsuojalla, joka on tarkoitettu XperiaTM-mallillesi. Muiden
valmistajien näytönsuojusten käyttö voi estää laitetta toimimasta oikein, sillä se saattaa peittää
tunnistimet, linssit, kaiuttimet tai mikrofonit. Tämä voi myös mitätöidä takuun.
• Ole varovainen sen suhteen, minne laitat laitteesi. Älä altista näyttöä liialliselle paineelle, esimerkiksi
laittamalla sitä taskuun ja istumalla sen päällä tai kumartumalla nopeasti poimiaksesi jotain. Tällainen
paine saattaa saada näytön murtumaan.
• Voit käyttää laitettasi tietynlaisissa märissä ja pölyisissä olosuhteissa, mutta muista käyttää sitä IPluokituksen asettamien rajoitusten ja tavallisten käyttörajoitusten puitteissa. IP-luokituksen rajoitukset
saattavat ylittyä muun muassa ympäristöissä, jotka ovat erittäin kosteita, syvässä vedessä, paineen
alaisessa nesteessä ja pölyssä.
• Puhdista laite pehmeällä, kostutetulla liinalla.
• Käsittele laitetta huolellisesti. Älä altista sitä äärimmäisen korkeille tai alhaisille lämpötiloille. Älä käytä
laitetta alle -10 °C:n(+14 °F) tai yli +35 °C:n(+95 °F) lämpötilassa.
• Älä altista laitetta avotulelle tai sytytetyille tupakkatuotteille.
• Vain Sony -korjauksiin erikoistuneet kumppanit voivat tehdä huoltotoimenpiteitä laitteelle. Älä yritä
purkaa laitetta.
• Lopeta laitteesi käyttö tai poista laitteen radiotaajuustoiminnot käytöstä aina pyydettäessä tai
vaadittaessa.
• Laite kuumenee käytettäessä ja ladattaessa. Vältä pitkää ihokontaktia lämmenneen laitteen kanssa ja
varmista riittävä ilmanvaihto. Näin vältät ihoärsytystä. Käytä kuulokemikrofonia, kun puhut pitkiä
puheluita.
• Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja. Magneettien nieleminen voi aiheuttaa
vakavia vahinkoja, kuten tukehtumisvaaran tai suolistovammoja. Jos magneetteja (tai magneetti) on
nielty, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Säilytä tuote lasten tai muiden valvottavien henkilöiden
ulottumattomissa, jottei magneetteja niellä vahingossa.
• Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja, jotka voivat häiritä tahdistimia,
hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja ohjelmoitavia sunttiventtiileitä tai muita lääketieteellisiä laitteita. Älä
sijoita tätä laitetta lähelle henkilöitä, jotka käyttävät tällaisia lääketieteellisiä laitteita. Neuvottele lääkärin
kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä, jos käytät jotain tällaista lääketieteellistä laitetta.

Silmäterveyttä koskeva muistutus (Taiwanin alue)
Sony Mobile Communications Inc. välittää sinusta. Muista pitää huolta silmistäsi, äläkä anna silmien väsyä.
Muistutus: Liiallinen käyttö voi johtaa näkökyvyn heikkenemiseen. Suositus:
1 Pidä 10 minuutin tauko 30 minuutin käytön jälkeen.
2 Alle kaksivuotiaiden lasten ei tulisi katsoa näyttöä eikä yli kaksivuotiaiden lasten tulisi katsoa näyttöä yli
tuntia päivässä.

Hätäpuhelut
Signaalia ei voida taata kaikissa olosuhteissa. Älä koskaan luota ainoastaan mobiililaitteisiin hätätilanteiden
varalta. Joka alueella ja verkossa ei aina ole signaalia. Myös tiettyjen verkkopalvelujen ja/tai mobiililaitteen
ominaisuuksien käyttö voi estää puhelut.
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Huomautus

Tietyt laitteet eivät tue äänipuheluja, mukaan lukien hätäpuhelut.

Lataaminen
Muiden kuin Sony-merkkisten latauslaitteiden käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin.
• Liitä laturi vain laitteessa ilmoitettuihin virtalähteisiin.
• Lataa akku olosuhteissa välillä +5 °C (+41 °F) ja +35 °C (+95 °F).
• Ladatessasi laitetta USB-kaapelilla on varmistettava, että virtajohto on asetettu siten, että sen päälle ei
astuta tai että siihen ei kompastuta tai että sille ei muulla tavoin aiheudu vahinkoa.
• Irrota laturi, kun laite on latautunut täysin. Laturin liittäminen johtaa pieneen virtahävikkiin.
• Irrota laturi pistorasiasta pitämällä liittimestä, ei USB-kaapelista. Tällä tavoin voidaan välttää kaapelin
vaurioituminen.
• Irrota laturi ennen sen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.
• Älä käytä laturia ulkotiloissa tai kosteissa paikoissa.
Varoitus

Älä yritä muokata USB-kaapelia tai liitintä. Älä yritä liittää liitintä väkisin pistorasiaan. Muutoin seurauksena voi olla
sähköisku. Pyydä pätevää asentajaa asentamaan asianmukainen liitin.

Akku
Ladattava akku kestää pitkään, jos sitä käsitellään oikein. Uudet tai käyttämättä olleet akut voivat olla
kapasiteetiltaan heikot.
• Akun toimintakapasiteetti on parhaimmillaan normaalissa huonelämpötilassa. Jos akkua käytetään
alhaisissa lämpötiloissa, sen toimintakapasiteetti heikentyy.
• Lataa akku kokonaan, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.
• Vain valtuutetut Sony -huoltokumppanit voivat irrottaa ja vaihtaa sisäisiä akkuja.

Muistikortti
Jos laitteen mukana toimitetaan muistikortti, se on yhteensopiva laitteen kanssa, muttei välttämättä
muiden laitteiden kanssa. Tarkista yhteensopivuus muiden laitteiden kanssa ennen ostoa tai käyttöä. Jos
laite sisältää muistikortinlukijan, tarkista muistikortin yhteensopivuus ennen ostoa tai käyttöä.
Muistikortit on yleensä alustettu ennen toimitusta. Voit alustaa muistikortin uudelleen yhteensopivalla
laitteella. Lisätietoa saat laitteen käyttöohjeista tai ottamalla yhteyttä vastaavaan Sony-asiakaspalveluun.

Muistikorttia koskevia varotoimia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Älä altista muistikorttia kosteudelle.
Älä kosketa liittimiä käsillä tai metalliesineillä.
Älä altista muistikorttia iskuille tai taivuta muistikorttia.
Älä yritä purkaa tai muokata muistikorttia.
Älä käytä tai säilytä muistikorttia kosteissa tai syövyttävissä olosuhteissa, kuten erittäin kuumissa
ympäristöissä, esim. autossa kesällä, auringonvalolle altistettuna tai lämmittimen läheisyydessä.
Varmista, ettei muistikorttipaikkaan pääse likaa, pölyä tai vierasesineitä.
Varmista, että muistikortti on asetettu paikalleen oikein. Muistikortti ei toimi, mikäli sitä ei ole asetettu
kokonaan paikalleen.
On suositeltavaa tehdä tärkeistä tiedoista varmuuskopio. Emme ole vastuussa mistään sisällön
menetyksestä tai vahingoittumisesta muistikortilla.
Älä irrota muistikorttia laitteen ollessa päällä. Muistikortilla olevat tiedot voivat vaurioitua tai tuhoutua,
jos poistat sen laitteen ollessa päällä.
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SIM-kortti
Älä aseta SIM-korttipaikkaan ei-yhteensopivaa SIM-korttia. Muutoin SIM-kortti ja laite voivat vaurioitua
pysyvästi. Jos SIM-kortin asentaminen laitteeseesi tai toiseen laitteeseen edellyttää sovittimen käyttöä, älä
kiinnitä korttia ilman sovitinta.
Huomautus

Sony ei takaa eikä ole vastuussa mistään ei-yhteensopivien tai muokattujen SIM-korttien käytöstä johtuvista vaurioista.

Antenni
Muiden kuin Sonyn mainostamien antennien käyttö voi vaurioittaa laitetta, heikentää suorituskykyä ja
tuottaa määritettyjä SAR-tasoja (Specific Absorption Rate) korkeampia SAR-tasoja. Älä peitä antennia
kädellä. Muutoin puhelun laatu voi heikentyä, virrankulutus voi lisääntyä, joka puolestaan lyhentää puheluja valmiustila-aikaa.

Räjähdyksille alttiit ympäristöt
Harvoissa tapauksissa elektroninen laite voi tuottaa kipinöitä. Räjähdyksille alttiissa ympäristöissä kipinät
voivat johtaa räjähdykseen tai tulipaloon, mikä puolestaan voi johtaa vammoihin tai jopa kuolemaan.
Räjähdyksille alttiit ympäristöt on yleensä, muttei aina, hyvin merkittyjä.
• Sammuta laite ollessasi räjähdyksille alttiissa ympäristöissä.
• Ällä käytä laitetta räjähdyksille alttiissa ympäristössä, kuten huoltoaseman, öljysäiliön tai kemiantehtaan
lähettyvillä tai muilla herkästi syttyvillä ja räjähdysherkillä alueilla.
• Älä lataa laitetta helposti syttyvän materiaalin lähellä, sillä kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

Räjähdystyömaat
Sammuta kaikki elektroniset laitteet räjähdystyömailla tai alueilla, missä on varoituskyltti ”Sammuta
radiolähetin” välttääksesi räjähdystöiden häiritsemisen. Rakennushenkilöstö käyttävät usein RF-kaukoohjauslaitteita räjäytystöihin.

Lisävarusteet
Lisävarusteet voivat vaikuttaa RF-altistukseen, radiotoimintaan, kuuluvuuteen, sähköturvallisuuteen ja
muihin tekijöihin.
Sony Mobile ei testaa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, eikä takuu kata laitevikoja, jotka johtuvat
tällaisten lisävarusteiden käytöstä. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden ja osien käyttö voi vaarantaa
terveytesi tai turvallisuutesi. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttö voi heikentää suorituskykyä,
vaurioittaa laitetta tai johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai vammaan. Kolmannen osapuolten lisävarusteiden
käyttö voi johtaa tässä ilmoitetuista poikkeaviin SAR-tasoihin.
• Käytä vain sertifioituja lisävarusteita.
• Älä käytä Bluetooth-kuulokkeita, mikäli se aiheuttaa epämukavuutta tai kuormittaa laitetta.

Henkilökohtaiset lääketieteelliset laitteet
Mobiililaitteet ja radiolähettimillä varustetut laitteet voivat vaikuttaa implantoituihin lääketieteellisiin
laitteisiin. Ennen kuin käytät laitetta henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, ota yhteys
lääkäriin ja laitteen valmistajaan.
• Kysy neuvoja terveydenhoitoalan ammattilaiselta tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, ennen kuin
käytät laitetta sydämentahdistimen tai muiden lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä.
• Jos olet sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisten laitteen välittömässä läheisyydessä, jos olet
sairaalassa tai jos sinulla on sydämentahdistin tai korvansisäinen tai muunlainen kuulokoje, ota yhteys
lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeisiin, ennen kuin käytät tuotetta.
• Säilytä vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyys laitteen ja lääketieteellisen laitteen välillä.
• Sammuta laite, jos epäilet sen aiheuttavan häiriöitä.
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• Jos sinulla on tahdistin, älä kanna laitetta povi- tai rintataskussa.

Ajaminen
Joissain tapauksissa ajoneuvovalmistajat voivat kieltää mobiililaitteiden käytön ajoneuvossa, mikäli
käytettävissä ei ole hands-free-toimintoa ulkoisella antennilla.
• Tarkista ajoneuvovalmistajan edustajalta, voiko mobiililaite tai Bluetooth hands-free häiritä ajoneuvon
elektroniikkajärjestelmiä.
• Keskity ajamiseen aina täysin ja noudata mobiililaitteiden ajossa käyttöä koskevaa
paikallislainsäädäntöä.
• Älä sijoita laitetta tai asenna langattomia laitteita auton turvatyynyn yläpuoliselle alueelle.
• Älä käytä GPS-toimintoa, mikäli se häiritsee keskittymistäsi ajoon.

GPS-/paikannustoiminnot
Osassa laitteita on GPS-toimintoja tai sijaintiin perustuvia toimintoja. Paikannustoiminnot toimitetaan
”sellaisenaan” ja ”kaikkine puutteineen”. Sony ei anna takuuta tällaisten sijaintitietojen tarkkuudelle.
Laitteen sijaintitietojen käyttö ei toimi välttämättä keskeytyksettä tai virheettömästi, ja se saattaa myös olla
riippuvainen verkkoyhteyden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnot saattavat heikentyä tai lakata
kokonaan toimimasta tietyissä ympäristöissä, kuten sisätiloissa tai rakennusten lähistöllä.

Lentotila
Bluetooth ja WLAN- toiminto (Wireless Local Area Network) ovat käytettävissä (soveltuvin osin) lentotilassa.
Huomioi kuitenkin, että tämä ei ole sallittua kaikissa tiloissa (esim. lentokoneessa). Tällaisissa tiloissa on
pyydettävä lupaa ennen Bluetooth- tai WLAN-toiminnon aktivointia lentotilasta huolimatta.

Haittaohjelmat
Haittaohjelmat ovat ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Haittaohjelmat tai muut haitalliset
sovellukset sisältävät viruksia, matoja, vakoiluohjelmia ja muita epätoivottuja ohjelmia. Vaikka laitteessa on
näitä haittoja estäviä suojaustoimintoja, Sony ei takaa, että laite ei vastaanota haittaohjelmia. Voit kuitenkin
pienentää haittaohjelmien hyökkäysten riskiä noudattamalla varovaisuutta ladatessasi sisältöä tai
hyväksyessäsi sovelluksia, olemalla avaamatta viestejä tuntemattomista lähteistä ja jättämällä vastaamatta
niihin, käyttämällä luotettavia Internet-palveluita ja lataamalla sisältöä laitteeseen ainoastaan tunnetuista ja
luotettavista lähteistä.

Henkilötietojen suojaaminen
Poista henkilötiedot ennen laitteen hävittämistä. Voit poistaa tiedot suorittamalla tehdasasetusten
palautuksen. Tietojen poistaminen laitteen muistista ei varmista, ettei tietoja voida palauttaa. Sony ei anna
takuita tietojen poistamista vastaan eikä ole vastuussa tehdasasetusten palauttamisen jälkeisestä tietojen
luovuttamisesta.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden
lajittelujärjestelmä)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen voit
auttaa estämään luonnolle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden
tuotteiden epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
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3D-katseluominaisuuksilla varustetut laitteet
3D-kuvausominaisuudella kuvattujen 3D-kuvien katselu 3D-ominaisuudella varustetulla laitteella voi
aiheuttaa silmien väsymistä tai pahoinvointia. Voit ehkäistä tällaisia oireita pitämällä säännöllisiä taukoja.
Sinun on itse päätettävä taukojen pituus ja tarpeellisuus, koska oireet vaihtelevat yksilöllisesti. Mikäli koet
minkäänlaista epämukavuutta, lopeta 3D-kuvien katselu, kunnes voit paremmin. Ota tarvittaessa yhteys
lääkäriin. Lisätietoa saat 3D-laitteen tai 3D-ohjelmiston käyttöohjeista.

TTY-päätteet Yhdysvalloissa
Voit käyttää TTY-päätettä Sony -laitteen kanssa. Lisätietoja helppokäyttöominaisuuksista ja -ratkaisuista
erityisiä käyttötarpeita edellyttäville käyttäjille on osoitteessa blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/accessibility. Voit myös ottaa yhteyttä Sonyen numerossa 1-855-806-8464.
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Tietoa RF-altistuksesta ja SAR-tasoista
RF-altistus ja SAR-tasot
Tietyissä maissa on käytössä International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) tai
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) -instituuttien määrittämät SAR-raja-arvot. ICNIRP:n
määrittämä SAR-raja-arvo on 2 W/kg kymmentä (10) grammaa kudosta kohden. IEEE:n SAR-raja-arvo on 1,6
W/kg yhtä (1) grammaa kudosta kohden. Nämä vaatimukset perustuvat tieteellisiin ohjeisiin, missä
turvamarginaalit on määritetty varmistamaan kaikkien turvallisuus iästä tai kunnosta riippumatta.
SAR-arvot ja etäisyydet vaihtelevat mittausmenetelmästä ja laitteesta (puhelin tai tablet-laite) riippuen sekä
esim. Wi-Fi-yhteyspisteen jakotoiminnon käytöstä, mutta ainoastaan korkeimmat SAR-arvot esitetään.
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) on ilmoittanut, ettei tämänhetkinen tieteellinen
tieto viittaa erityisvarotoimien tarpeeseen tablet-laitteiden ja puhelinten käytössä. Lisätietoa löytyy WHO:n
sivustolta who.int/emf, tiedote numero 193 who.int/mediacentre/factsheets/fs193 Electromagnetic fields
and public health: mobile phones (saatavilla vain englanniksi). Lisätietoa SAR-arvoista löytyy myös Mobile
Manufacturers Forumin EMF-sivustolta: emfexplained.info.
Aluekohtaista SAR-tietoa saat valitsemalla alueesi:

Yhdysvallat
Kun mobiililaite tai Bluetooth-handsfree-toiminnallisuus on kytketty päälle, se lähettää alhaisen tason
radiotaajuusenergiaa. Kansainväliset turvaohjeet on kehitetty tieteellisten tutkimusten säännöllisen ja
huolellisen arvioinnin perusteella. Nämä ohjeet määrittävät sallitun radiotaajuusaltistuksen tason. Nämä
ohjeet sisältävä turvamarginaalin, jonka tarkoitus on varmistaa kaikkien turvallisuus ja ottaa huomioon
mahdolliset erot mittauksissa. SAR-tasoa (Specific Absorption Rate) käytetään mittaamaan kehoon
imeytyvää radiotaajuusenergiaa, kun mobiililaitetta käytetään. SAR-arvot määritetään korkeimmalla
valtuutetulla tehotasolla laboratorio-olosuhteissa, mutta koska laite on suunniteltu käyttämään
mahdollisimman pientä valitun verkon käyttöön riittävää tehoa, todellinen SAR-taso voi olla selvästi tämän
arvon alla. Ei ole todisteita, että SAR-arvon ero vaikuttaisi turvallisuuteen. Yhdysvalloissa myytävät
radiolähettimiä sisältävät tuotteet on hyväksytettävä FCC:llä (Federal Communications Commission). Testit
suoritetaan vaadittaessa laitteen ollessa korvalla ja kehon lähellä pidettynä. Kehon lähellä pidettynä laite on
testattu vähintään 15 mm:n päässä kehosta ilman, että laitteen lähellä on mitään metalliosia, tai oikein
käytettynä sopivan Sony-lisälaitteen kanssa. ”WLAN-alue”-toimintoa käytettäessä erotusetäisyytenä
käytettiin arvoa 10 mm.
Lisätietoja SAR-tasoista ja radiotaajuudelle altistumisesta on saatavilla osoitteesta http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Ranska
Voit vähentää radiotaajuusaltistusta helpoin toimenpitein. Varmista, että mobiililaitteesi vastaanottoolosuhteet ovat parhaat mahdolliset (näytön signaalinvoimakkuusilmaisimen mukaan). Tällä tavoin laitteen
lähetysteho on mahdollisimman pieni. Yleensä mobiililaitteet käyttävät sitä vähemmän lähetystehoa, mitä
lähempänä operaattorin tukiasemaa ne ovat.
Nykyisten tieteellisten tutkimusten mukaan mobiililaitteiden käyttö ei edellytä mitään erityisiä
varotoimenpiteitä. Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto Food and Drug
Administration suosittelevat kuitenkin, että ihmisten, jotka haluavat rajoittaa altistumista radiotaajuuksille,
tulisi vähentää mobiililaitteiden käyttöä ja käyttää handsfree-lisälaitteita sen ollessa mahdollista, jotta
mobiililaite olisi mahdollisimman kaukana käyttäjien päästä ja vartalosta. Ranskan voimassa olevien lakien
mukaan meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle, että puhelimen pitämistä lähellä raskaina olevien naisten
vatsaa tai lasten ja teinien alavastaa ei suositella.

Muu maailma
Lisätietoja SAR-tasoista ja radiotaajuudelle altistumisesta on saatavilla osoitteesta blogs.sonymobile.com/
about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Vientisäädökset
Laitteeseen ja sen lisävarusteisiin saattaa kohdistua vientilakeja ja -säädöksiä.
Jos laitetta ja lisävarusteita viedään maasta, asiakkaat ovat vastuussa tarpeellisten toimenpiteiden
noudattamisesta ja niihin liittyvistä kuluista. Ota yhteyttä viranomaisiin saadaksesi tarkempia tietoja
vaadittavista toimenpiteistä.
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Lisenssisopimus ja tavaramerkit
Loppukäyttäjän lisenssisopimus
Laitteen mukana toimitetun ohjelmiston ja median omistaa Sony Mobile Communications Inc., ja/tai sen
tytäryhtiöt, toimittajat ja lisenssinhaltijat.
Sony Mobile myöntää käyttäjälle oikeuden ilman yksinoikeutta käyttää ohjelmistoa ainoastaan laitteella,
johon se on asennettu. Ohjelmiston omistusoikeutta ei voida myydä, siirtää tai luovuttaa.
Et voi avata ohjelmiston lähdekoodia tai mitään ohjelmiston osaa tai toisintaa, jakaa tai muokata
ohjelmistoa. Sinulla on oikeus siirtää ohjelmistoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle
osapuolelle ainoastaan laitteella, jonka mukana ohjelmisto on toimitettu edellyttäen, että kolmas osapuoli
allekirjoittaa nämä lisenssiehdot.
Lisenssi on voimassa laitteen käyttöiän ajan. Voit siirtää oikeutesi laitteeseen kolmannelle osapuolelle
kirjallisesti.
Käyttöehtojen noudattamatta jättäminen johtaa lisenssin välittömään raukeamiseen.
Sony Mobile ja sen kolmannen osapuolen toimittajat ja lisenssinhaltijat pidättävät kaikki oikeudet,
omistusoikeudet ja edut ohjelmistoon liittyen. Mikäli ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen materiaalia
tai koodia, tällaiset osapuolet hyötyvät näistä ehdoista.
Tämä lisenssi on Japanin lainsäädännön alainen. Soveltuvin osin edellä mainittu koskee kuluttajan
oikeuksia.
Mikäli laitteen mukana toimitettu ohjelmisto sisältää lisäehtoja, tällaiset ehdot koskevat myös ohjelmiston
hallussa pitoa ja käyttöä.

Tavaramerkit, kiitokset ja tekijänoikeudet
©2014 Sony Mobile Communications Inc. ja kaikki sen tytäryhtiöt.
Sony ja Xperia ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG Inc., ja tavaramerkin
käyttö Sonyn toimesta on luvanvaraista.
Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä.
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