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Om garantin
Begränsad garanti
Enligt villkoren för den här begränsade garantin garanterar Sony Mobile Communications Inc., eller dess
relevanta lokala dotterbolag, att den här enheten är fri från fel i design, material och utförande vid den
tidpunkt då den ursprungligen inhandlades av en konsument.
Om garantiservice behöver utföras på enheten kan du återlämna den till återförsäljaren den köptes av eller
besöka din lokala Sony-reparationspartner.
Om det under garantiperioden, vid normal användning och service, uppstår fel på enheten som beror på
brister i design, material eller utförande, ska auktoriserade Sony-återförsäljare eller -servicepartner i det
land/den region där du köpte din enhet efter egen bedömning antingen reparera eller byta ut enheten eller
återbetala inköpspriset för enheten i enlighet med nedanstående villkor.
Sony och dess servicepartner förbehåller sig rätten att debitera dig en rimlig hanteringsavgift om det
fastställs att en returnerad enhet inte står under garanti enligt villkoren nedan.
Garantin och villkoren för vissa länder och regioner beskrivs separat i Land/regionspecifika garantivillkor.
OBS!

Vissa av dina personliga inställningar, hämtningar och annan information kan gå förlorade när enheten repareras eller
byts ut. För närvarande kan gällande lag eller annan förordning eller teknisk begränsning förhindra Sony från att göra
en säkerhetskopia av vissa hämtningar. Sony tar inget ansvar för eventuell förlorad information av något slag och du
kommer inte att gottgöras för sådan eventuell förlust. Du ska alltid göra säkerhetskopior av all information som lagrats
på enheten, t.ex. hämtningar, kalender och kontakter, innan du lämnar in enheten för reparation eller utbyte.

Villkor
1 Den här begränsade garantin är endast giltig om originalkvittot som ställts ut av en auktoriserad Sonyåterförsäljare, där inköpsdatum och serienummer anges (i vissa länder/regioner kan annan information
krävas), kan uppvisas med enheten som ska repareras eller ersättas. Sony förbehåller sig rätten att neka
garantiservice om dessa uppgifter har avlägsnats eller modifierats sedan enheten köptes från
återförsäljaren.
2 Om Sony reparerar eller byter ut enheten täcks reparationen av defekten ifråga eller den nya enheten av
originalgarantin under den återstående garantiperioden eller i nittio (90) dagar från och med
reparationsdatumet, beroende på vad som är längst. Reparation eller ersättning kan omfatta att
använda funktionellt likvärdiga reparerade enheter. Utbytta delar tillfaller Sony.
3 Den här garantin täcker inte eventuella fel i enheten som uppstår på grund av:
• Normalt slitage.
• Användning i miljöer där eventuella IP-klassbegränsningar har överskridits (inklusive vätskeskada eller
förekomsten av väta inuti enheten på grund av sådan användning).
• Felaktig användning eller användning som avviker från Sony anvisningar gällande enhetens
användning och skötsel.
Garantin täcker inte heller fel på enheten som uppstår på grund av olyckshändelse, modifiering eller
justering av programvara eller maskinvara eller force majeure.
4 Ett laddningsbart batteri blir uttjänt efter en period om det laddas och urladdas upprepade gånger.
Detta är inget fel utan en följd av normalt slitage. När du märker att samtals- eller passningstiden blir allt
kortare bör du byta ut batteriet. Sony rekommenderar att du bara använder batterier och laddare som
har godkänts av Sony.
Ljusstyrkan och färgerna på skärmen kan variera något mellan olika enheter. Det kan finnas mycket små
ljusa eller mörka punkter på skärmen. Dessa så kallade defekta bildpunkter uppstår när enskilda
bildpunkter har skadats och kan inte justeras. Två felaktiga bildpunkter anses vara acceptabelt.
Kamerabildens utseende kan variera något mellan olika enheter. Sådana avvikelser är inte ovanliga och
betyder inte att kameramodulen är defekt.
5 Det mobilnät som enheten ska användas i hör till respektive mobilleverantör och Sony påtar sig inget
ansvar för driften, tillgängligheten, täckningen, tjänsterna eller räckvidden i sådant nät.
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6 Garantin täcker inte skador och/eller fel i enheten som uppkommit till följd av installationer, ändringar,
reparationer eller på grund av att produkten öppnats av någon som inte är godkänd av Sony att göra så.
7 Garantin täcker inte skador och/eller fel i enheten som uppkommit på grund av användning med
tillbehör eller annan kringutrustning som inte är originaltillbehör från Sony och avsedda att användas
med enheten.
8 Sony friskriver sig från alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, gällande skador och/eller fel i
enheten eller kringutrustning som orsakats av virus, trojanska hästar, spyware eller annan skadlig
programvara. Sony rekommenderar starkt att du skyddar enheten och ansluten kringutrustning genom
att installera, och regelbundet uppdatera, lämpligt antivirusprogram. Antivirusprogramvara kan
emellertid aldrig ge ett fullständigt skydd på enheten eller kringutrustning och Sony friskriver sig från
alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, i den händelse programmet inte fullgör sitt avsedda
ändamål.
9 • För kunder i USA
Sony ansvarar inte för några kostnader för arbete eller reservdelar som uppkommer i samband med
reparationer eller service som utförs av andra leverantörer/serviceföretag än servicecenter godkända
av Sony.
• För kunder i andra länder och regioner
Manipulering av någon försegling på enheten upphäver garantin.
10 Det finns inga andra garantier, vare sig skriftliga eller muntliga, än denna begränsade garanti. Alla
underförstådda garantier, inklusive men utan begränsning till de underförstådda garantier om säljbarhet
eller lämplighet för ett visst syfte, är begränsade till den begränsade garantins varaktighet. Sony Mobile
eller dess licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för följdskador av någon som
helst art, inklusive men inte begränsat till vinstbortfall eller kommersiell förlust i den fullständiga
omfattning de kan friskrivas från sådana skador enligt lag.
Vissa länder/regioner kanske inte tillåter uteslutande eller begränsning av följdskador eller begränsning av
underförstådda garantiers varaktighet, så föregående begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller
dig.
Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter under gällande lag eller konsumentens rättigheter
gentemot säljaren med utgångspunkt i försäljnings-/köpekontrakt.
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Garantiperioder
Garantiperioderna för följande regioner gäller för mobila enheter. Garantiperioderna för tillbehör (inklusive
tillbehör som levereras med din mobila enhet) beskrivs separat i Land/regionspecifika garantivillkor.

Amerika
Följande garantiperiod för mobila enheter gäller beroende på var du köpte enheten. Garantiperioderna för
tillbehör (inklusive tillbehör som levereras med din mobila enhet) beskrivs separat i Land/regionspecifika
garantivillkor.
Land/region

Garanti

USA

12 månader

Asien
Följande garantiperiod för mobila enheter gäller beroende på var du köpte enheten. Garantiperioderna för
tillbehör (inklusive tillbehör som levereras med din mobila enhet) beskrivs separat i Land/regionspecifika
garantivillkor.
Land/region

Garanti

Fastlandskina

12 månader

Hongkong SAR

12 månader

Kazakstan

12 månader

Macao SAR

12 månader

Malaysia

12 månader

Singapore

12 månader

Taiwan-regionen

12 månader

Thailand

12 månader

Vietnam

12 månader

Europa
Följande garantiperiod för mobila enheter gäller beroende på var du köpte enheten. Garantiperioderna för
tillbehör (inklusive tillbehör som levereras med din mobila enhet) beskrivs separat i Land/regionspecifika
garantivillkor.
Land/region

Garanti

Österrike

24 månader

Belgien

24 månader

Bulgarien

24 månader

Kroatien

24 månader

Cypern

24 månader

Tjeckien

24 månader

Danmark

24 månader

Estland

24 månader

Finland

24 månader

Frankrike

24 månader

Tyskland

24 månader
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Grekland

24 månader

Ungern

24 månader

Island

24 månader

Irland

24 månader

Italien

24 månader

Lettland

24 månader

Liechtenstein

12 månader

Litauen

24 månader

Luxemburg

24 månader

Nederländerna

24 månader

Norge

24 månader

Polen

24 månader

Portugal

24 månader

Rumänien

24 månader

Ryssland

12 månader

Slovakien

24 månader

Slovenien

24 månader

Spanien

24 månader

Sverige

24 månader

Schweiz

24 månader

Ukraina

12 månader

Storbritannien

24 månader
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Land/regionspecifika garantivillkor
Den begränsade garantiperioden för tillbehör som medföljer din mobila enhet är ett (1) år från det
ursprungliga inköpsdatumet för din mobila enhet om det inte specificeras i följande land-/regionspecifika
villkor eller i ett separat garantikort.
OBS!

I vissa länder/regioner kan det krävas ytterligare information (till exempel ett giltigt garantikort).

Begränsad garanti för Fastlandskina
Enligt villkoren för den här begränsade garantin garanterar Sony Mobile Communications Inc., eller dess
relevanta lokala dotterbolag, att den här enheten är fri från fel i design, material och utförande vid den
tidpunkt då den ursprungligen inhandlades av en konsument och under en period på ett (1) år. Alla
originaltillbehör som medföljer enheten omfattas av en garanti enligt den lokala 3R-policyn för
mobiltelefoner.
Om det uppstår fel på enheten under garantiperioden, vid normal användning och service, och felen beror
på brister i design, material eller utförande, ska Sony auktoriserade återförsäljare eller servicepartner i det
land/den region där du köpte enheten antingen reparera eller byta ut enheten eller återbetala inköpspriset,
efter egen bedömning, i enlighet med villkoren häri, konsumentlagstiftning och den lokala 3R-policyn för
mobiltelefoner.
Vissa av dina personliga inställningar, hämtningar och annan information kan gå förlorade när enheten
repareras eller byts ut. För närvarande kan gällande lag eller annan förordning eller teknisk begränsning
förhindra Sony från att göra en säkerhetskopia av vissa hämtningar. Sony tar inget ansvar för eventuell
förlorad information av något slag och du kommer inte att gottgöras för sådan eventuell förlust. Du ska
alltid göra säkerhetskopior av all information som lagrats på enheten, t.ex. hämtningar, kalender och
kontakter, innan du lämnar in enheten för reparation eller utbyte.
Om Sony reparerar din enhet täcks reparationen av defekten ifråga av originalgarantin under den
återstående garantitiden eller i trettio (30) dagar från och med reparationsdatumet, beroende på vad som
är längst. Reparation kan omfatta att använda funktionellt likvärdiga enheter. Utbytta delar tillfaller Sony.

Begränsad garanti för Hongkong SAR
Enligt villkoren för den här begränsade garantin garanterar Sony Mobile Communications Inc., eller dess
relevanta lokala dotterbolag, att den här enheten är fri från fel i design, material och utförande vid den
tidpunkt då den ursprungligen inhandlades av en konsument och under en period på ett (1) år. Alla
originaltillbehör som medföljer enheten omfattas av en garanti på sex (6) månader från inköpsdatumet.
Om det under garantiperioden, vid normal användning och service, uppstår fel på denna enhet som beror
på brister i design, material eller utförande, ska auktoriserade Sony -återförsäljare eller -servicepartner i det
land/den region där du köpte enheten efter egen bedömning antingen reparera eller byta ut enheten eller
återbetala inköpspriset för enheten i enlighet med nedanstående villkor.
OBS!

Vissa av dina personliga inställningar, hämtningar och annan information kan gå förlorade när enheten repareras eller
byts ut. För närvarande kan gällande lag eller annan förordning eller teknisk begränsning förhindra Sony från att göra
en säkerhetskopia av vissa hämtningar. Sony tar inget ansvar för eventuell förlorad information av något slag och du
kommer inte att gottgöras för sådan eventuell förlust. Du ska alltid göra säkerhetskopior av all information som lagrats
på enheten, t.ex. hämtningar, kalender och kontakter, innan du lämnar in enheten för reparation eller utbyte.

Begränsad garanti för Taiwan-regionen
Enligt villkoren för den här begränsade garantin garanterar Sony Mobile Communications Inc., eller dess
relevanta lokala dotterbolag, att den här enheten är fri från fel i design, material och utförande vid den
tidpunkt då den ursprungligen inhandlades av en konsument och under en period på ett (1) år. Alla
originaltillbehör som medföljer enheten omfattas av en garanti på sex (6) månader från inköpsdatumet.
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Om det under garantiperioden, vid normal användning och service, uppstår fel på denna enhet som beror
på brister i design, material eller utförande, ska auktoriserade Sony -återförsäljare eller -servicepartner i det
land/den region där du köpte enheten efter egen bedömning antingen reparera eller byta ut enheten eller
återbetala inköpspriset för enheten i enlighet med nedanstående villkor.
OBS!

Vissa av dina personliga inställningar, hämtningar och annan information kan gå förlorade när enheten repareras eller
byts ut. För närvarande kan gällande lag eller annan förordning eller teknisk begränsning förhindra Sony från att göra
en säkerhetskopia av vissa hämtningar. Sony tar inget ansvar för eventuell förlorad information av något slag och du
kommer inte att gottgöras för sådan eventuell förlust. Du ska alltid göra säkerhetskopior av all information som lagrats
på enheten, t.ex. hämtningar, kalender och kontakter, innan du lämnar in enheten för reparation eller utbyte.

Utökad service i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller
Republiken Turkiet
Om du köpt enheten i ett land eller en region som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller i Schweiz eller Republiken Turkiet, och denna enhet var avsedd för försäljning i EES, Schweiz eller
Turkiet, kan du få service på enheten utförd i samtliga länder/regioner inom EES, Schweiz eller Turkiet,
under de garantivillkor som gäller i landet/regionen där du begär service, under förutsättning att en
identisk enhet finns till försäljning i landet/regionen av en auktoriserad Sony-återförsäljare. För att ta reda
på om enheten är till salu i det land eller i den region där du befinner dig ringer du till ditt lokala Sonykontaktcenter. Var medveten om att vissa servicetjänster kan vara tillgängliga endast i landet/regionen där
det ursprungliga köpet gjordes, till exempel på grund av att enheten har ett inre eller yttre som skiljer sig
från motsvarande modeller som säljs i andra länder/regioner. Du bör också vara medveten om att det i
vissa fall inte är möjligt att reparera SIM-låsta enheter.

Speciell information för Spanien
Utöver denna begränsade garanti har garantiinnehavaren även rätt till två (2) års lagstadgad garanti enligt
bestämmelserna i kungligt lagstiftningsdekret 1/2007, av den 16 november, som godkänner den reviderade
texten i den allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare och andra kompletterande lagar.

Speciell information för Portugal
Om du köpte den här produkten i Portugal påverkar den begränsade garantin som erbjuds med denna
produkt inte konsumenternas lagstadgade rättigheter. När konsumenter köper denna produkt i Portugal
har de således rätt till två (2) års lagstadgad garanti enligt bestämmelserna i lagdekret 67/2003, av den 8
april, ändrad genom lagdekret nr 84/2008.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Följande riktlinjer har utformats för din säkerhet och för att förhindra enhetsfel. Om du är osäker på
om enheten fungerar som den ska kan du låta en auktoriserad Sony-reparationspartner undersöka
den innan du använder den.

Sköta om och använda din enhet
Varning

Använd inte en skadad enhet, till exempel en enhet med en spräckt skärm eller skadad baksida, eftersom det kan
orsaka skador. Kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för att undersöka en skadad enhet.

• Vi rekommenderar att du skyddar enheten med ett skärmskydd eller skydd avsett för din XperiaTMenhet. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den
ska på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks och enhetens garanti kan
ogiltigförklaras.
• Var försiktig med var du placerar enheten. Utsätt inte displayen för alltför stort tryck, till exempel genom
att placera den i fickan och sitta på den eller böja dig ned snabbt för att plocka upp något. Sådant tryck
kan spräcka displayen.
• Du kan använda enheten under vissa våta eller dammiga förhållanden men var noga med att använda
den inom dess IP-begränsningar och normala användningsbegränsningar. Förhållanden där gränserna
för IP-klassningen kan överskridas omfattar miljöer med hög luftfuktighet, vattendjup, vätsketryck och
exponering till damm.
• Använd en mjuk trasa för att rengöra enheten.
• Behandla enheten varsamt och utsätt den inte för extremt höga eller låga temperaturer. Använd inte
enheten i temperaturer lägre än -10 °C(+14 °F) eller högre än +35 °C(+95 °F).
• Utsätt inte produkten för öppen eld eller tända tobaksprodukter.
• Endast godkända Sony-servicepartners ska utföra service på enheten. Försök inte att montera isär
enheten.
• Sluta använda enheten eller inaktivera alla radiosändarfunktioner på enheten där så krävs eller du blir
ombedd att göra så.
• Enheten genererar värme när den används eller laddas. För att förhindra irritation eller obehag på grund
av värme ska långvarig hudkontakt undvikas och god ventilation säkerställas. Använd headset vid långa
telefonsamtal.
• Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter. Om magneten/magneterna sväljs
finns det risk för kvävning, tarmskador, eller andra allvarliga skador. Kontakta genast läkare om någon
skulle råka svälja magneten/magneterna. Förvara produkten utom räckhåll för barn eller övervakade
personer för att undvika att den sväljs av misstag.
• Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter som kan påverka pacemakers,
programmerbara shuntventiler för vattenskallebehandling, eller annan medicinsk utrustning. Placera
inte denna produkt i närheten av personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga en
läkare innan du använder denna produkt om du själv använder sådan medicinsk utrustning.

Hälsopåminnelse om synen (Taiwan-regionen)
Sony Mobile Communications Inc. bryr sig om dig. Kom ihåg att värna om dina ögons hälsa och
överansträng inte ögonen. En vänlig påminnelse: Överdriven användning kan leda till försämrad syn. Vi
rekommenderar att du gör följande:
1 Ta en paus på 10 minuter efter 30 minuters användning.
2 Barn under två års ålder bör inte titta på skärmen och barn över två års ålder bör inte titta på skärmen
mer än en timme per dag.

Nödsamtal
Samtal kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig aldrig helt på en mobil enhet för viktig
kommunikation. Det är inte säkert att samtal kan genomföras i alla områden, i alla mobilnät eller när vissa
nättjänster och/eller mobilenhetsfunktioner används.
8
Internetversion. Endast för privat bruk.

OBS!

Vissa enheter har inte stöd för röstsamtal, inklusive nödsamtal.

Laddning
Användningen av laddningsenheter som inte kommer från Sony kan medföra ökade säkerhetsrisker.
• Anslut aldrig laddaren till andra strömkällor än de som anges på enheten.
• Ladda batteriet i temperaturer mellan +5 °C (+41 °F) och +35 °C (+95 °F).
• När du laddar enheten via USB-kabeln ser du till att USB-kabeln är placerad så att ingen trampar på den,
snubblar över den eller på annat sätt utsätter den för skada eller belastning.
• Koppla från strömkällan när enheten är helt laddad. Enheten drar en mindre mängd ström när en
strömkälla är ansluten.
• Dra ut laddaren från uttaget genom att hålla i kontakten och inte i USB-kabeln. På så sätt minskar du
risken för att kabeln skadas.
• Minska risken för elstöt genom att alltid dra ur laddaren innan du rengör den.
• Använd inte laddaren utomhus eller i fuktiga utrymmen.
Varning

Försök inte ändra eller modifiera USB-kabeln eller kontakten. Tvinga inte in kontakten om den inte passar i uttaget
eftersom det kan ge upphov till elstöt. Låt i stället en kvalificerad elektriker installera rätt typ av uttag.

Batteri
Ett återuppladdningsbart batteri har en lång livstid om det hanteras korrekt. Nya batterier eller batterier
som inte använts på ett tag kan fungera sämre i början.
• Använd batteriet i rumstemperatur för maximal batterikapacitet. Om batteriet används i lägre
temperaturer reduceras batterikapaciteten.
• Ladda batteriet helt innan det används för första gången.
• Inbyggda batterier bör endast avlägsnas eller bytas ut av servicepartner från Sony.

Minneskort
Om enheten levereras komplett med ett flyttbart minneskort är det för det mesta kompatibelt med den
köpta enheten men är kanske inte kompatibelt med andra enheter och funktionerna i deras minneskort.
Kontrollera om minneskortet är kompatibelt med andra enheter innan du köper eller använder det. Om
enheten har en minneskortläsare ska du kontrollera minneskortets kompatibilitet innan du köper eller
använder det.
I de flesta fall formateras minneskorten före leverans. Använd en kompatibel enhet om du vill omformatera
minneskortet. Mer information om detta hittar du i bruksanvisningen för enheten eller genom att kontakta
relevant Sony-kontaktcenter.

Försiktighetsåtgärder gällande minneskortet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utsätt inte minneskortet för fukt.
Rör inte vid kabelanslutningar med handen eller något metallföremål.
Utsätt inte minneskortet för slag och böj det inte.
Försök inte att plocka isär eller ändra minneskortet.
Du ska inte använda eller förvara minneskortet på platser med fukt, frätande ämnen eller hög värme,
exempelvis en stängd bil på sommaren, i direkt solljus eller nära ett element.
Se till att det inte kommer in smuts, damm eller främmande objekt i minneskortets plats.
Kontrollera att du har satt i minneskortet på rätt sätt. Minneskortet fungerar kanske inte på rätt sätt om
det inte är helt isatt.
Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga data. Vi har inget ansvar för någon form av förlust
eller skada gällande det innehåll du lagrar på minneskortet.
Ta inte bort minneskortet när enheten är påslagen. Inspelade data kan komma att skadas eller gå
förlorade om du tar bort minneskortet när enheten är påslagen.
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SIM-kort
Sätt inte i ett SIM-kort som är inkompatibelt med SIM-kortplatsen eftersom det kan skada SIM-kortet eller
enheten permanent. Om det krävs en adapter för att sätta i SIM-kortet i din egen enhet eller någon annan
enhet ska du inte sätta i SIM-kortet direkt utan att använda den obligatoriska adaptern.
OBS!

Sony ger inga garantier och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas genom användning av inkompatiblaeller
modifierade SIM-kort.

Antenn
Om antennenheter som inte marknadsförs av Sony används kan det skada den mobila enheten, försämra
dess prestanda och ge SAR-värden som är högre än tillåtna värden. Täck inte över antennen med handen
eftersom det kan påverka samtalskvaliteten, strömnivån och förkorta samtals- och passningstiderna.

Potentiellt explosiva atmosfärer
Det är ovanligt, men en elektronisk enhet kan orsaka gnistor. Gnistor inom ett potentiellt explosivt område
kan orsaka explosion eller brand som leder till personskada eller till och med dödsfall. Områden med en
potentiellt explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, tydligt uppmärkta.
• Stäng av enheten när du befinner dig inom ett område med potentiellt explosiv atmosfär.
• Använd inte din enhet i områden med potentiellt explosiva gaser, som på bensinstationer, oljedepåer,
kemiska fabriker eller andra områden med lättantändliga eller explosiva ämnen.
• Ladda inte produkten i närheten av lättantändliga material eftersom värmen kan orsaka brand.

Områden där sprängning sker
Stäng av all elektronisk utrustning om du befinner dig i ett sprängningsområde eller om du ser skyltar som
uppmanar dig att stänga av tvåvägsradio för att undvika interferens. Anläggningsarbetare använder ofta
fjärrstyrda RF-enheter för att antända sprängmedel.

Tillbehör
Tillbehör kan påverka RF-exponeringen, radioprestanda, ljudstyrkan, elsäkerheten och andra aspekter.
Sony Mobile testar inte tillbehör som inte är originalprodukter och garantin täcker inte enhetsfel orsakade
av användningen av sådana tillbehör. Tillbehör och delar som inte är originalprodukter kan medföra hälsooch säkerhetsrisker. Användningen av tillbehör som inte är originalprodukter kan leda till sämre prestanda,
skada på produkten, eldsvåda, elstöt eller personskada. Användningen av tillbehör från tredje part kan
resultera i andra SAR-nivåer än de som rapporterats.
• Använd endast godkända tillbehör.
• Bär/använd inte ett Bluetooth-headset så att det är obekvämt eller så att enheten utsätts för tryck.

Personliga medicinska apparater
Mobila enheter och enheter med radiosändare kan påverka vissa medicinska implantat. Innan du använder
enheten i närheten av personlig medicinsk utrustning bör du rådfråga en läkare och tillverkaren av den
medicinska enheten.
• Rådgör med läkare och läs anvisningarna från tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du
använder enheten i närheten av pacemaker eller annan medicinsk utrustning.
• Om du är i närheten av en pacemaker eller annan medicinsk utrustning eller på sjukhus och om du
använder pacemaker eller ett kokleaimplantat eller en hörapparat bör du kontakta en läkare och hänvisa
till anvisningar från tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder produkten.
• Se till att det finns ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan enheten och den medicinska utrustningen
för att minimera risken för störningar.
• Stäng av din enhet om du misstänker störningar.
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• Om du har en pacemaker ska du inte förvara din enhet i bröstfickan.

Köra bil
I vissa fall kan fordonstillverkare förbjuda användningen av mobila enheter i sina fordon om inte en
handsfree-utrustning med en extern antenn används.
• Kontrollera med fordonstillverkarens representant att du är säker på att en mobil enhet eller Bluetoothhandsfree inte påverkar de elektroniska systemen i fordonet.
• Ägna alltid full uppmärksamhet åt bilkörningen och följ lokala lagar om användningen av mobila
enheter under bilkörning.
• Placera inte din enhet i området framför bilens krockkudde. Installera ej heller handsfree-utrustning där.
• Använd inte GPS-funktionen på ett sätt som kan distrahera bilkörningen.

GPS- och platsbaserade funktioner
Vissa enheter har GPS- och platsbaserade funktioner. Alla sådana funktioner tillhandahålls ”i befintligt
skick” och ”med alla eventuella defekter”. Sony gör inga utfästelser eller garantier med avseende på
riktigheten i sådan platsbaserad information.
Enhetens användning av platsbaserad information kanske inte är avbrottsfri eller felfri och kan vara
avhängig tillgängligheten av nätverkstjänster. Observera att funktionerna kan fungera sämre eller inte alls i
vissa miljöer, t.ex. inuti eller i närheten av byggnader.

Flygplansläge
Bluetooth och WLAN-funktionen (Wireless Local Area Network), om de är tillgängliga i enheten, kan
aktiveras i flygplansläget men kan vara förbjudet ombord på flygplan eller i andra områden där
radiosändningar är förbjudna. I sådana miljöer ska du söka rätt tillstånd innan du aktiverar Bluetooth eller
WLAN-funktionen, även om de är i flygplansläget.

Sabotageprogram
Sabotageprogram, s.k. malware, är programvara som kan skada enheten. Sabotageprogram och skadliga
program kan innehålla virus, maskar, spionprogram och andra oönskade program. Även om enheten vidtar
säkerhetsåtgärder för att stå emot sådana försök gör Sony inga utfästelser och kan inte garantera att din
enhet är oemottaglig för sabotageprogram. Du kan emellertid minska risken för attacker från
sabotageprogram genom att vara försiktig när du hämtar innehåll eller accepterar program, genom att låta
bli att öppna eller svara på meddelanden från okända källor, genom att endast använda pålitliga tjänster
för att surfa och genom att endast hämta innehåll till din mobila enhet från pålitliga källor.

Skydd av personlig information
Radera personligt innehåll innan du kasserar enheten. Du raderar data genom att utföra en total
återställning. Radering av data från enhetens minne garanterar inte att informationen ifråga inte kan
återställas. Sony ger inga garantier för attefterföljande användare inte kan få åtkomst till din information.
Sony påtar sig heller inte något ansvar för eventuellt avslöjande av sådan information även om en total
återställning har utförts.

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och
andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt.
Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din
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lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om
återvinning.

Enheter med funktioner för 3D-visning
När du tittar på 3D-bilder som tagits med en enhet som stöder 3D-visning kan du uppleva visst obehag i
form av ögonansträngning, trötthet eller illamående när bilderna återges på en 3D-kompatibel skärm. För
att förhindra dessa symptom rekommenderar vi att du tar regelbundna pauser. Du måste själv avgöra hur
länge och hur ofta du tar pauser eftersom detta är mycket individuellt. Om du upplever någon form av
obehag, avbryt visningen av 3D-bilder tills du känner dig bättre och tala med en läkare efter behov. Mer
information finns i bruksanvisningen som medföljde 3D-enheten eller 3D-programvaran som du använder
med enheten.

TTY-terminaler i USA
Du kan använda TTY-terminalen tillsammans med din Sony-enhet. Mer information om
hjälpmedelsfunktioner och lösningar för personer med särskilda behov hittar du på blogs.sonymobile.com/
about-us/sustainability/accessibility/overview/ eller kontakta Sony på 1-855-806-8464.
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Om exponering för radiovågor (RF) och SAR
(Specific Absorption Rate)
Exponering för radiovågor (RF) och SAR (Specific Absorption Rate)
SAR-data publiceras i länder som har godkänt SAR-gränserna som rekommenderas av ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) eller IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). ICNIRP sätter en gräns på 2 W/kg i genomsnitt över tio (10) gram vävnad, och IEEE sätter
gränsen till 1,6 W/kg i genomsnitt över ett (1) gram vävnad. Kraven är baserade på vetenskapliga riktlinjer
som inkluderar säkerhetsmarginaler för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
SAR-värdena och testavstånden beror på mätmetoden, vilken enhet som testas (telefon eller surfplatta)
samt om Wi-Fi-hotspot används, men endast det högsta SAR-värdena publiceras.
WHO (World Health Organization) anser att det, med ledning av den senaste forskningen, inte finns skäl att
vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid användningen av surfplattor och mobiler. Om du vill ha mer
information besöker du who.int/emf och läser faktablad nummer 193 who.int/mediacentre/factsheets/
fs193, Electromagnetic fields and public health: mobile phones (Elektromagnetiska fält och folkhälsa:
mobiltelefoner). Mer SAR-relaterad information finns på Mobile Manufacturers Forums webbplats om EMF
(elektromagnetiska fält) på emfexplained.info.
Om du vill ha ytterligare regionsspecifik information om exponeringen för radiovågor (SAR) väljer du din
region:

USA
När den mobila enheten eller Bluetooth handsfree-funktionalitet är aktiverad, sänder den ut låga nivåer av
radiofrekvens. Internationella säkerhetsriktlinjer har utvecklats genom periodisk och grundlig utvärdering av
vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer fastställer tillåtna nivåer för radiovågsexponering. I riktlinjerna ingår
en säkerhetsmarginal som utformats för att säkerställa alla personers säkerhet och som tar hänsyn till
avvikelser från uppmätta värden. SAR (Specific Absorption Rate) används för att mäta den mängd
radiofrekvensenergi som kroppen absorberar vid användning av en mobil enhet. SAR-värdet bestäms vid
den högsta certifierade effektnivån i laboratorieförhållanden, men eftersom enheten är konstruerad att
använda minsta möjliga ström för att få åtkomst till ett nät kan det faktiska SAR-värdet dock ligga långt
under detta värde. Det finns inget bevis på skillnaden i säkerhet baserat på skillnaden i SAR-värde.
Produkter med radiosändare som säljs i USA måste godkännas av FCC (Federal Communications
Commission). Tester utförs vid begäran när enheten placeras på örat och när de bärs på kroppen. Enheten
har testat när den placerats på ett avstånd av minst 15 mm från kroppen utan eventuella metalldelar i
närheten av enheten eller när den använts korrekt med ett lämpligt Sony-tillbehör och den bärs på
kroppen. När ”Hotspot”-funktionalitet är aktiverad användes ett separationsavstånd på 10 mm.
Mer information om SAR och exponering för radiofrekvens finns på: http://blogs.sonymobile.com/aboutus/sustainability/health-and-safety/sar/.

Frankrike
Med några enkla åtgärder kan du minska din exponering för radiofrekvenser. Om du vill minimera din
mobila enhets sändningsstyrka ska den användas under optimala mottagningsförhållanden, vilket indikeras
av signalstyrkan på displayen. I allmänhet blir den mobila enhetens styrka lägre ju närmare en mobilmast
den befinner sig.
Enligt aktuell vetenskaplig information behöver inga särskilda försiktighetsåtgärder vidtas vid användning
av mobila enheter. Organisationer som World Health Organization och FDA rekommenderar dock att de
som vill minimera sin exponering för radiofrekvenser bör minska tiden de använder sina mobila enheter och
närhelst möjligt använda handsfreetillbehör så att enheten befinner sig längre från huvudet och kroppen. I
enlighet med gällande fransk lagstiftning måste vi informera dig om att det rekommenderas att telefonen
hålls på avstånd från magen på gravida kvinnor och nedre delen av buken på barn och ungdomar.
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Andra delar av världen
Mer information om SAR-värden och exponering för radiovågor finns på: blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/health-and-safety/sar/.
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Exportlagar
Enheten och tillbehören kan beröras av lagar och förordningar som gäller export.
Om enheten och tillbehören exporteras eller återexporteras är det kunderna som ansvarar för att följa de
lämpliga procedurerna på egen bekostnad. Kontakta den behöriga myndigheten för information om vilka
procedurer som gäller.
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Licensavtal och varumärken
Licensavtal för slutanvändare
Programvara som medföljer enheten samt tillhörande media ägs av Sony Mobile Communications Inc. och/
eller dess dotterbolag, leverantörer och licensgivare.
Sony Mobile beviljar dig en icke-exklusiv begränsad licens att använda programvaran enbart tillsammans
med enheten som den är installerad på eller levereras med. Äganderätten till programvaran varken säljs,
överförs eller överlåtes på annatsätt.
Vidta inga åtgärder för att på något sätt avslöja källkoden eller någon av programvarans komponenter,
reproducera eller distribuera programvaran, eller ändra programvaran. Du har rätt att överlåta rättigheter
och skyldigheter associerade med programvaran till tredje part, dock enbart tillsammans med enheten som
programvaran levererades med, samt under förutsättning att sådan tredje part skriftligen samtycker till att
vara bunden av villkoren i den här licensen.
Den här licensen gäller under hela enhetens livstid. Den kan överlåtas genom att rättigheterna till enheten
skriftligen överförs till en tredje part.
Vid underlåtenhet att uppfylla något av dessa villkor upphör licensen att gälla omedelbart.
Sony Mobile och dess tredjepartsleverantörer och licensgivare innehar alla rättigheter, befogenheter och
intressen i och i anslutning till programvaran. I den utsträckning programvaran innehåller material eller kod
från tredje part, ska sådan tredje part vara mottagare av dessa villkor.
Den här licensen regleras av lagarna i Japan. När det är tillämpligt gäller det föregående för konsumentens
lagliga rättigheter.
Om programvaran som medföljde eller levererades med enheten omfattas av ytterligare bestämmelser och
villkor ska även dessa reglera ditt ägarskap och din användning av programvaran.

Varumärken, erkännanden och copyright
©2014 Sony Mobile Communications Inc. och dess dotterbolag.
Sony och Xperia är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc., och all användning av
sådana varumärken av Sony sker under licens.
Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör
sina respektive ägare.
Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.
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