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Informácie o záruke
Obmedzená záruka
V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej
príslušná miestna pobočka ručí za to, že toto zariadenie nemá v čase jeho prvého zakúpenia zákazníkom
žiadne chyby konštrukcie, materiálu ani vyhotovenia.
Ak si bude zariadenie vyžadovať záručný servis, doručte ho predajcovi, u ktorého bolo zakúpené, alebo
kontaktujte miestneho servisného partnera spoločnosti Sony.
Ak počas záručnej lehoty zariadenie stratí v dôsledku chýb konštrukcie, materiálu alebo výrobných chýb
normálnu funkčnosť pri bežnom používaní a údržbe, autorizovaní distribútori alebo servisní partneri
spoločnosti Sony v krajine/oblasti zakúpenia zariadenia podľa vlastného zváženia zariadenie opravia,
vymenia alebo vrátia peniaze vo výške jeho nákupnej ceny v súlade s tu uvedenými zmluvnými
podmienkami.
Spoločnosť Sony a jej servisní partneri si vyhradzujú právo naúčtovať manipulačný poplatok v prípade
zistenia, že sa na zariadenie nevzťahuje záruka podľa tu uvedených podmienok.
Pre niektoré krajiny a oblasti sa záruka a podmienky uvádzajú samostatne v časti Podmienky záruky pre
konkrétne krajiny a oblasti.
Poznámka

Pri oprave alebo výmene zariadenia sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory a iné informácie.
Spoločnosť Sony môže mať v dôsledku platných zákonov, iných nariadení alebo technických obmedzení obmedzenú
možnosť vytvárať záložné kópie niektorých prevzatých súborov. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadne stratené údaje akéhokoľvek druhu a takúto stratu údajov ani finančne nekompenzuje. Pred odovzdaním
zariadenia na účely opravy alebo výmeny by ste vždy mali vytvoriť záložné kópie všetkých údajov v zariadení, ako sú
napríklad prevzaté súbory, kalendár a kontakty.

Podmienky
1 Táto obmedzená záruka platí, iba ak je so zariadením odovzdaným do opravy alebo na výmenu
predložený originál dokladu o kúpe vydaný autorizovaným predajcom spoločnosti Sony pre toto
konkrétne zariadenie, na ktorom je uvedený neupravený dátum kúpy a sériové číslo (v niektorých
krajinách alebo oblastiach sa môžu vyžadovať aj ďalšie informácie). Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo
odmietnuť poskytnutie záručného servisu, ak boli tieto informácie odstránené alebo zmenené po prvom
zakúpení zariadenia od predajcu.
2 Ak spoločnosť Sony zariadenie opraví alebo vymení, na opravené alebo vymenené zariadenie poskytne
záruku na zvyšok pôvodnej záručnej lehoty alebo na deväťdesiat (90) dní odo dňa opravy, pričom platí
neskorší z dátumov. Pri oprave alebo výmene môžu byť použité funkčne ekvivalentné repasované diely.
Vymenené diely alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony.
3 Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne zlyhanie zariadenia spôsobené:
• bežným opotrebovaním,
• používaním v prostrediach, v ktorých boli prekročené limity príslušných tried IP, ak sa na zariadenie
vzťahujú (vrátane poškodenia spôsobeného tekutinou alebo zistenia prítomnosti tekutiny vnútri
zariadenia v dôsledku takéhoto používania),
• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným používaním, ktoré nie je v súlade s
príslušným návodom na používanie a údržbu zariadenia spoločnosti Sony.
Táto záruka sa nevzťahuje ani na žiadne zlyhanie zariadenia v dôsledku nehôd, úprav alebo zmien
softvéru alebo hardvéru a nepredvídateľných udalostí.
4 Vymeniteľná batéria sa môže prípadne vyčerpať opakovaným nabíjaním a vybíjaním. To nie je chyba a
zodpovedá to bežnému opotrebovaniu. Ak sa výdrž pri hovoroch a v pohotovostnom režime výrazne
skráti, mali by ste batériu vymeniť. Spoločnosť Sony odporúča používať iba batérie a nabíjačky schválené
spoločnosťou Sony.
Jednotlivé zariadenia sa môžu od seba mierne líšiť jasom a farbou displeja. Na displeji môžu byť malé
svetlé alebo tmavé bodky. Sú to takzvané chybné pixely a objavujú sa, ak jednotlivé bodky prestanú
správne fungovať a nie je možné ich upraviť. Za prijateľné sa považujú dva chybné pixely.
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Jednotlivé zariadenia sa môžu od seba mierne líšiť vzhľadom snímok z fotoaparátu. Takéto odchýlky nie
sú ničím nezvyčajným a neznamenajú, že fotografický modul je chybný.
Keďže systém mobilnej siete používaný týmto zariadením prevádzkuje operátor nezávislý od spoločnosti
Sony, spoločnosť Sony nie je zodpovedná za prevádzku, dostupnosť, pokrytie, služby ani dosah tohto
systému.
Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie, poruchy a zlyhania produktu spôsobené inštaláciami,
úpravami, opravami alebo otvorením zariadenia osobami, ktoré nemajú oprávnenie spoločnosti Sony.
Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie, poruchy ani na zlyhania zariadenia spôsobené použitím
príslušenstva alebo ďalších periférnych zariadení, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom značky Sony
určeným na používanie s týmto zariadením.
Spoločnosť Sony nie je za žiadnych okolností zodpovedná, či už výslovne, alebo implicitne, za žiadne
poškodenie, poruchy ani zlyhania zariadenia či periférnych zariadení spôsobené vírusmi, trójskymi
koňmi, spywarom alebo iným škodlivým softvérom. Spoločnosť Sony dôrazne odporúča, aby ste si
nainštalovali do zariadenia a pripojených periférnych zariadení vhodný antivírusový softvér a pravidelne
ho aktualizovali. Získate tak lepšiu ochranu zariadenia. Stopercentná ochrana zariadenia či periférnych
zariadení však nie je možná a spoločnosť Sony v takom prípade odmieta všetky záruky, či už výslovné,
alebo implicitné, za poruchu spôsobenú zlyhaním takéhoto antivírusového softvéru.
• Pre zákazníkov v Spojených štátoch
Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne náklady na prácu alebo diely, ktoré vzniknú v
súvislosti s opravami alebo servisom vykonaným poskytovateľmi alebo servisnými pracovníkmi, ktorí
nie sú z autorizovaného servisného partnera spoločnosti Sony.
• Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach

Záruka prestane platiť, ak sa poškodí niektorá z plomb na zariadení.
10 Okrem tejto obmedzenej záruky neexistujú žiadne iné výslovné záruky, či už písomné alebo ústne.
Všetky implicitné záruky vrátane, nie však výhradne, implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na
určitý špecifický účel sa obmedzujú trvaním tejto obmedzenej záruky. Spoločnosť Sony Mobile ani jej
licenční partneri za žiadnych okolností neručia za prípadné ani za následné škody akéhokoľvek druhu
vrátane, nie však výhradne, zmareného zisku alebo obchodnej straty. Tieto škody sú vylúčené
v maximálnom rozsahu, v akom to dovoľujú platné zákony.
Niektoré krajiny alebo regióny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie prípadných alebo následných škôd
alebo obmedzenie dĺžky platnosti implicitných záruk, preto obmedzenia alebo vylúčenia uvedené vyššie
nemusia byť platné vo vašom prípade.
Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa príslušných platných zákonov ani na práva
spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpnopredajnej zmluvy.

3
Internetová verzia. Iba pre súkromné použitie.

Záručné lehoty
Záručná doba pre nasledujúce oblasti platí pre mobilné zariadenia. Záručné lehoty pre príslušenstvo
(vrátane príslušenstva dodaného s mobilným zariadením) sú uvedené samostatne v časti Podmienky záruky
pre konkrétne krajiny a oblasti.

Amerika
Na základe miesta nákupu mobilného zariadenia platí nasledujúca záručná lehota. Záručné lehoty pre
príslušenstvo (vrátane príslušenstva dodaného s mobilným zariadením) sú uvedené samostatne v časti
Podmienky záruky pre konkrétne krajiny a oblasti.
Krajina/oblasť

Záruka

Spojené štáty

12 mesiacov

Ázia
Na základe miesta nákupu mobilného zariadenia platí nasledujúca záručná lehota. Záručné lehoty pre
príslušenstvo (vrátane príslušenstva dodaného s mobilným zariadením) sú uvedené samostatne v časti
Podmienky záruky pre konkrétne krajiny a oblasti.
Krajina/oblasť

Záruka

Kontinentálna Čína

12 mesiacov

OAO Hong Kong

12 mesiacov

Kazachstan

12 mesiacov

OAO Macao

12 mesiacov

Malajzia

12 mesiacov

Singapur

12 mesiacov

Taiwanská oblasť

12 mesiacov

Thajsko

12 mesiacov

Vietnam

12 mesiacov

Európa
Na základe miesta nákupu mobilného zariadenia platí nasledujúca záručná lehota. Záručné lehoty pre
príslušenstvo (vrátane príslušenstva dodaného s mobilným zariadením) sú uvedené samostatne v časti
Podmienky záruky pre konkrétne krajiny a oblasti.
Krajina/oblasť

Záruka

Rakúsko

24 mesiacov

Belgicko

24 mesiacov

Bulharsko

24 mesiacov

Chorvátsko

24 mesiacov

Cyprus

24 mesiacov

Česká republika

24 mesiacov

Dánsko

24 mesiacov

Estónsko

24 mesiacov

Fínsko

24 mesiacov

Francúzsko

24 mesiacov
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Nemecko

24 mesiacov

Grécko

24 mesiacov

Maďarsko

24 mesiacov

Island

24 mesiacov

Írsko

24 mesiacov

Taliansko

24 mesiacov

Lotyšsko

24 mesiacov

Lichtenštajnsko

12 mesiacov

Litva

24 mesiacov

Luxembursko

24 mesiacov

Holandsko

24 mesiacov

Nórsko

24 mesiacov

Poľsko

24 mesiacov

Portugalsko

24 mesiacov

Rumunsko

24 mesiacov

Ruská federácia

12 mesiacov

Slovensko

24 mesiacov

Slovinsko

24 mesiacov

Španielsko

24 mesiacov

Švédsko

24 mesiacov

Švajčiarsko

24 mesiacov

Ukrajina

12 mesiacov

Spojené kráľovstvo

24 mesiacov
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Podmienky záruky pre konkrétne krajiny
a oblasti
Obmedzená záručná lehota na príslušenstvo dodané s mobilným zariadením je jeden (1) rok od pôvodného
dátumu kúpy mobilného zariadenia, ak nie je uvedená v nasledujúcich podmienkach pre konkrétne krajiny
a oblasti alebo v samostatnom záručnom liste.
Poznámka

V niektorých krajinách alebo oblastiach sa môžu požadovať ďalšie informácie (napríklad platný záručný list).

Obmedzená záruka pre kontinentálnu Čínu
V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej
príslušná miestna pobočka ručí za to, že toto zariadenie v čase jeho prvého zakúpenia spotrebiteľom nemá
a počas nasledujúcej jednoročnej (1-ročnej) lehoty nebude mať chyby konštrukcie, materiálu ani výrobné
chyby. Na všetko originálne príslušenstvo dodané so zariadením sa bude vzťahovať záruka na základe
miestnych pravidiel 3R pre mobilné zariadenia.
Ak počas záručnej lehoty zariadenie stratí v dôsledku chýb konštrukcie, materiálov alebo výrobných chýb
normálnu funkčnosť pri bežnom používaní a údržbe, autorizovaní distribútori alebo servisní partneri
spoločnosti Sony v krajine alebo oblasti zakúpenia zariadenia podľa vlastného uváženia zariadenie opravia,
vymenia alebo vrátia peniaze vo výške jeho nákupnej ceny v súlade so zmluvnými podmienkami,
spotrebiteľským zákonom a miestnymi pravidlami 3R.
Pri oprave alebo výmene zariadenia sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory a iné
informácie. Spoločnosť Sony môže mať v dôsledku platných zákonov, iných nariadení alebo technických
obmedzení obmedzenú možnosť vytvárať záložné kópie niektorých prevzatých súborov. Spoločnosť Sony
nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne stratené údaje akéhokoľvek druhu a takúto stratu údajov ani
finančne nekompenzuje. Pred odovzdaním zariadenia do opravy alebo na výmenu by ste vždy mali vytvoriť
záložné kópie všetkých údajov v zariadení, ako sú prevzaté súbory, údaje v kalendári a kontakty.
Ak spoločnosť Sony zariadenia opraví vaše zariadenie, na opravený produkt poskytne záruku na zvyšok
pôvodnej záručnej lehoty alebo na tridsať (30) dní odo dňa opravy, pričom platí neskorší z dátumov. Pri
oprave môžu byť použité funkčne rovnaké jednotky. Vymenené diely alebo súčasti sa stávajú majetkom
spoločnosti Sony.

Obmedzená záruka pre OAO Hong Kong
V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej
príslušná miestna pobočka ručí za to, že toto zariadenie v čase jeho prvého zakúpenia spotrebiteľom nemá
a počas nasledujúcej jednoročnej (1-ročnej) lehoty nebude mať chyby konštrukcie, materiálu ani výrobné
chyby. Na všetko originálne príslušenstvo dodané so zariadením sa bude vzťahovať záruka šesť (6)
mesiacov od dátumu zakúpenia.
Ak počas záručnej lehoty produkt stratí v dôsledku chýb konštrukcie, materiálu alebo výrobných chýb
normálnu funkčnosť pri bežnom používaní a údržbe, autorizovaní distribútori alebo servisní partneri
spoločnosti Sony v krajine/oblasti zakúpenia produktu podľa vlastného uváženia produkt opravia, vymenia
alebo vrátia peniaze vo výške nákupnej ceny produktu v súlade s tu stanovenými zmluvnými podmienkami.
Poznámka

Pri oprave alebo výmene zariadenia sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory a iné informácie.
Spoločnosť Sony môže mať v dôsledku platných zákonov, iných nariadení alebo technických obmedzení obmedzenú
možnosť vytvárať záložné kópie niektorých prevzatých súborov. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadne stratené údaje akéhokoľvek druhu a takúto stratu údajov ani finančne nekompenzuje. Pred odovzdaním
zariadenia do opravy alebo na výmenu by ste vždy mali vytvoriť záložné kópie všetkých údajov v zariadení, ako sú
prevzaté súbory, údaje v kalendári a kontakty.
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Obmedzená záruka pre Taiwanskú oblasť
V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej
príslušná miestna pobočka ručí za to, že toto zariadenie v čase jeho prvého zakúpenia spotrebiteľom nemá
a počas nasledujúcej jednoročnej (1-ročnej) lehoty nebude mať chyby konštrukcie, materiálu ani výrobné
chyby. Na všetko originálne príslušenstvo dodané so zariadením sa bude vzťahovať záruka šesť (6)
mesiacov od dátumu zakúpenia.
Ak počas záručnej lehoty produkt stratí v dôsledku chýb konštrukcie, materiálu alebo výrobných chýb
normálnu funkčnosť pri bežnom používaní a údržbe, autorizovaní distribútori alebo servisní partneri
spoločnosti Sony v krajine/oblasti zakúpenia produktu podľa vlastného uváženia produkt opravia, vymenia
alebo vrátia peniaze vo výške nákupnej ceny produktu v súlade s tu stanovenými zmluvnými podmienkami.
Poznámka

Pri oprave alebo výmene zariadenia sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory a iné informácie.
Spoločnosť Sony môže mať v dôsledku platných zákonov, iných nariadení alebo technických obmedzení obmedzenú
možnosť vytvárať záložné kópie niektorých prevzatých súborov. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadne stratené údaje akéhokoľvek druhu a takúto stratu údajov ani finančne nekompenzuje. Pred odovzdaním
zariadenia do opravy alebo na výmenu by ste vždy mali vytvoriť záložné kópie všetkých údajov v zariadení, ako sú
prevzaté súbory, údaje v kalendári a kontakty.

Rozšírený servis v Európskom hospodárskom priestore (EHP), vo Švajčiarsku a v
Tureckej republike
Ak ste si zariadenie kúpili v krajine/oblasti, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP),
alebo vo Švajčiarsku či v Tureckej republike a toto zariadenie bolo určené na predaj v EHP, Švajčiarsku alebo
Turecku, servis na zariadenie môžete získať v ľubovoľnej krajine/oblasti z EHP alebo vo Švajčiarsku či
Turecku na základe záručných podmienok platných v krajine/oblasti, kde požadujete servis, za
predpokladu, že rovnaké zariadenie v tejto krajine/oblasti predáva oprávnený distribútor spoločnosti Sony.
Ak chcete zistiť, či sa zariadenie predáva v krajine/regióne, v ktorej sa nachádzate, zavolajte do miestneho
kontaktného centra spoločnosti Sony. Pozor, niektoré služby sa poskytujú len v krajine/regióne prvého
zakúpenia, napríklad preto, lebo vonkajšia či vnútorná časť zariadenia sa líši od ekvivalentných modelov
predávaných v iných krajinách/regiónoch. Nezabudnite tiež, že zariadenia so zablokovanou kartou SIM sa
niekedy nedajú opraviť.

Špeciálne informácie pre Španielsko
Okrem obmedzenej záruky má držiteľ záruky zákonnú záruku dva (2) roky v súlade s ustanoveniami
kráľovského zákonného nariadenia 1/2007 zo 16. novembra, ktoré uzákoňuje revidované znenie
všeobecného zákona o ochrane spotrebiteľov a používateľov a ďalšie doplnkové zákony.

Špeciálne informácie pre Portugalsko
Ak ste tento produkt získali v Portugalsku, obmedzená záruka ponúkaná s týmto produktom nemá vplyv na
zákonné práva spotrebiteľov. Preto ak spotrebitelia získajú tento produkt v Portugalsku, majú nárok na
zákonnú dvojročnú (2) záruku podľa podmienok výnosu – zákona 67/2003 z 8. apríla, v znení výnosu –
zákona č. 84/2008.
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
Nasledujúce pokyny sú pre vašu vlastnú bezpečnosť a ochranu pred poruchou zariadenia. Ak si nie
ste istí, či vaše zariadenie funguje správne, pred použitím nechajte zariadenie skontrolovať u
autorizovaného servisného partnera spoločnosti Sony.

Starostlivosť o zariadenie a používanie zariadenia
Varovanie

Nepoužívajte poškodené zariadenie, napríklad zariadenie s prasknutým displejom alebo vážne preliačeným zadným
krytom, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu zdravia. Kontaktujte autorizovaný partnerský servis
spoločnosti Sony so žiadosťou o obhliadku poškodeného zariadenia.

• Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou určenou pre vaše
zariadenie XperiaTM. Príslušenstvo tretích strán na ochranu obrazovky môže zakrývať snímače, šošovky,
reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
• Dávajte pozor, kam svoje zariadenie kladiete. Displej nevystavujte nadmernému tlaku, ku ktorému môže
dôjsť napríklad vtedy, keď si zariadenie vložíte do zadného vrecka a sadnete si naň, prípadne sa po niečo
rýchlo zohnete. Pri takomto tlaku môže prasknúť displej.
• Zariadenie môžete využívať za určitých vlhkých či prašných podmienok, dbajte však na to, aby neboli
prekročené obmedzenia hodnotení IP a obmedzenia pravidelného používania vzťahujúce sa na
zariadenie. Podmienky, v akých by mohli byť prekročené obmedzenia hodnotení IP, zahŕňajú prostredia s
nadmernou vlhkosťou, hlbokou vodou, tlakom tekutín a prašnosťou.
• Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku.
• Zariadenie vyžaduje dôkladnú starostlivosť a ochranu pred extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami.
Zariadenie nepoužívajte pri teplotách nižších ako −10 °C(+14 °F) alebo vyšších ako +35 °C(+95 °F).
• Nevystavujte zariadenie plameňom ani zapáleným tabakovým výrobkom.
• Servis zariadenia môžu vykonávať iba partnerské servisy spoločnosti Sony. Nepokúšajte sa zariadenie
rozoberať.
• Zariadenie prestaňte používať alebo v ňom vypnite funkciu rozhlasového vysielania tam, kde sa to
vyžaduje, alebo keď vás o to požiadajú.
• Pri používaní alebo nabíjaní zariadenie produkuje teplo. Aby ste predišli podráždeniu pokožky alebo
diskomfortu následkom tepla, zabráňte dlhodobému kontaktu zariadenia s pokožkou a zaistite
dostatočné prúdenie vzduchu. Na dlhšie telefonovanie používajte náhlavnú súpravu.
• Tento výrobok (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y). Prehltnutie magnetov by mohlo spôsobiť
vážnu ujmu, ako je nebezpečenstvo zadusenia alebo zranenie čriev. Ak dôjde k prehltnutiu magnetov
(alebo magnetu), ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí alebo
osôb pod dozorom, aby nedošlo k náhodnému požitiu.
• Tento výrobok (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory,
programovateľné bočníkové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke prístroje.
Neumiestňujte tento výrobok blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke prístroje. Ak používate
akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

Zdravotné upozornenie na zrak (Taiwanská oblasť)
Spoločnosti Sony Mobile Communications Inc. na vás záleží – starajte sa o zdravie svojich očí a nenamáhajte
ich. Priateľské pripomenutie: nadmerné používanie môže mať za následok poškodenie zraku. Odporúčame
vám:
1 Po 30 minútach používania si spravte 10-minútovú prestávku.
2 Deti mladšie ako dva roky by sa nemali pozerať na obrazovku a deti staršie ako dva roky by sa na
obrazovku nemali pozerať viac než jednu hodinu denne.

Tiesňové volania
Volania nie je možné zaručiť za všetkých podmienok. Nikdy sa ohľadom nutnej komunikácie nespoliehajte
výhradne na mobilné zariadenia. Hovory nemusia byť možné vo všetkých oblastiach, vo všetkých sieťach,
prípadne ak sa využívajú určité sieťové služby a/alebo mobilné funkcie.
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Poznámka

Niektoré zariadenia nepodporuj hlasové hovory, vrátane tiesňových volaní.

Nabíjanie
Pri nepoužívaní originálnych nabíjacích zariadení značky Sony sa môže zvýšiť bezpečnostné riziko.
• Nabíjačku pripájajte iba k zdrojom napájania, ako je vyznačené na zariadení.
• Batériu nabíjajte pri teplotách od +5 °C(+41 °F) do +35 °C (+95 °F).
• Pri nabíjaní zariadenia pomocou kábla USB sa uistite, či je kábel USB umiestnený tak, že sa naň nebude
šliapať, zakopávať oň a nebude inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu.
• Keď je zariadenie plne nabité, odpojte zdroj napájania. Keď je pripojený zdroj napájania, dochádza k
malej spotrebe energie.
• Nabíjačku pri vyťahovaní zo zásuvky držte za adaptér a nie za kábel USB. Zníženie tak riziko poškodenia
kábla.
• Nabíjačku pred čistením odpojte, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nabíjačku nepoužívajte vonku ani na vlhkých miestach.
Varovanie

Nepokúšajte sa meniť ani upravovať kábel USB ani zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, nezastrkujte ju násilím,
pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval správny typ
zásuvky.

Batéria
Nabíjateľná batéria má v prípade dobrej starostlivosti dlhú servisnú životnosť. Nové alebo dlho nepoužívané
batérie môžu mať na krátky čas zníženú kapacitu.
• Maximálny výkon batérie dosiahnete pri izbovej teplote. Ak sa batéria používa pri nízkych teplotách, jej
výkon sa znižuje.
• Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
• Vstavané batérie by mali vyberať a vymieňať len partnerské servisy spoločnosti Sony.

Pamäťová karta
Ak sa zariadenie dodáva s vyberateľnou pamäťovou kartou, táto je všeobecne kompatibilná so zakúpeným
zariadením, ale nemusí byť kompatibilná s inými zariadeniami alebo možnosťami ich pamäťových kariet.
Pred zakúpením alebo použitím skontrolujte kompatibilitu ostatných zariadení. Ak je zariadenie vybavené
čítačkou pamäťových kariet, pred zakúpením alebo použitím skontrolujte kompatibilitu pamäťovej karty.
Pamäťové karty sú pred dodaním zvyčajne naformátované. Na opätovné formátovanie pamäťovej karty
použite kompatibilné zariadenie. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu zariadenia alebo sa obráťte na
príslušné kontaktné centrum spoločnosti Sony.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania pamäťových kariet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pamäťovú kartu nevystavujte vlhkosti.
Nedotýkajte sa koncoviek rukami ani žiadnym kovovým predmetom.
Pamäťovou kartou neudierajte ani ju neohýbajte.
Pamäťovú kartu sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom alebo korozívnom prostredí alebo v nadmernom
teple, napríklad v uzavretom aute v lete, na priamom slnku, v blízkosti vykurovacieho telesa atď.
Zabráňte vniknutiu špiny, prachu alebo cudzích predmetov do zásuvky na pamäťovú kartu.
Skontrolujte, či ste pamäťovú kartu vložili správne. Ak pamäťová karta nie je úplne vložená, nemusí
fungovať správne.
Odporúčame, aby ste si robili zálohy dôležitých údajov. Nie sme zodpovední za žiadnu stratu ani
poškodenie obsahu uloženého na pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu nevyberajte, keď je zariadenie zapnuté. Ak pamäťovú kartu vyberiete, keď je zariadenie
zapnuté, zaznamenané údaje sa môžu poškodiť alebo stratiť.
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Karta SIM
Nevkladajte karty SIM, ktoré nie sú kompatibilné so zásuvkou na karty SIM, pretože to môže natrvalo
poškodiť vašu kartu SIM alebo zariadenie. Ak je na vloženie do vášho alebo iného zariadenia potrebný
adaptér, nevkladajte kartu SIM priamo bez potrebného adaptéra.
Poznámka

Spoločnosť Sony nezaručuje a nebude zodpovedná za žiadne škody spôsobené nekompatibilnými alebo upravenými
kartami SIM.

Anténa
Používanie anténových zariadení nepredávaných spoločnosťou Sony môže poškodiť mobilné zariadenie,
znížiť výkon a zvýšiť hodnoty špecifickej miery absorpcie (SAR) nad povolené limity. Anténu nezakrývajte
rukou, pretože to ovplyvňuje úroveň kvality hovoru a výkon a môže to skrátiť dobu hovoru a
pohotovostného režimu.

Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
V zriedkavých prípadoch môže vaše elektronické zariadenie vytvárať iskry. Iskry môžu v prostrediach s
nebezpečenstvom výbuchu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom telesného poranenia alebo dokonca
smrti. Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sú často zreteľne označené, ale nie vždy.
• Vypnite zariadenie, keď budete v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou.
• Zariadenie nepoužívajte v prostredí, kde hrozí výbuch, napríklad na čerpacích staniciach, v skladoch
ropných produktov, v chemických továrňach alebo na iných miestach s rizikom požiaru alebo výbuchu.
• Zariadenie nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, pretože teplo môže spôsobiť požiar.

Oblasti odstreľovacích prác
Keď sa nachádzate v oblasti odstreľovacích prác alebo v oblasti s varovaním „Vypnite obojsmerné
vysielačky“, vypnite všetky elektronické zariadenia, aby ste nerušili odstreľovacie práce. Stavebné tímy
často používajú diaľkovo ovládané rádiofrekvenčné zariadenia na odpaľovanie výbušnín.

Príslušenstvo
Príslušenstvo môže ovplyvniť vystavenie účinkom rádiofrekvenčného žiarenia, výkon vysielača/prijímača,
hlasitosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie veci.
Spoločnosť Sony Mobile netestuje neoriginálne príslušenstvo a táto záruka sa nevzťahuje na poruchy
zariadenia spôsobené používaním takéhoto príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo a diely môžu
predstavovať riziko pre vaše zdravie alebo bezpečnosť. Neoriginálne príslušenstvo môže viesť k strate
výkonu, poškodeniu zariadenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu. Používanie
príslušenstva tretích strán môže mať za následok iné hodnoty SAR, ako sú uvedené.
• Používajte iba certifikované príslušenstvo.
• Nenoste/nepoužívajte súpravu Bluetooth spôsobom, ktorý vám je nepohodlný, a nevystavujte
zariadenie tlaku.

Osobné zdravotnícke zariadenia
Mobilné zariadenia a zariadenia s rádiovými vysielačmi/prijímačmi môžu mať vplyv na implantované
zdravotnícke pomôcky. Pred použitím zariadenia v blízkosti osobnej zdravotníckej pomôcky konzultujte s
lekárom a výrobcom zdravotníckej pomôcky.
• Pred použitím zariadenia v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných zdravotníckych zariadení sa poraďte
s kompetentným zdravotníckym personálom a preštudujte si pokyny výrobcu príslušného
zdravotníckeho zariadenia.
• Ak ste v blízkosti kardiostimulátora alebo iných zdravotníckych zariadení, ak ste v nemocnici alebo ak
máte implantovaný kardiostimulátor či ušný implantát, prípadne používate načúvací prístroj, poraďte sa
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s oprávneným lekárom a pred použitím zariadenia si prečítajte pokyny výrobcu príslušného
zdravotníckeho zariadenia.
• Na zníženie rizika rušenia dodržiavajte medzi vaším zariadením a zdravotníckym zariadením minimálnu
vzdialenosť 15 cm (6 palcov).
• Ak spozorujete rušenie, vypnite zariadenie.
• Ak máte kardiostimulátor, zariadenie nenoste v náprsnom vrecku.

Šoférovanie
V niektorých prípadoch môžu výrobcovia vozidla zakazovať používanie mobilných zariadení v ich vozidlách,
ak sa nepoužíva súprava hands-free s externou anténou.
• Overte si u zástupcu výrobcu vozidla, či mobilné zariadenie alebo súprava handsfree Bluetooth
neovplyvňujú elektronické systémy vo vozidle.
• Po celý čas sa plne venujte riadeniu vozidla a dodržiavajte miestne zákony týkajúce sa používania
mobilného zariadenia počas šoférovania.
• Zariadenie nedávajte do priestoru nad airbagom v automobile ani do tohto priestoru neinštalujte
bezdrôtové zariadenie.
• Nepoužívajte funkciu GPS spôsobom, ktorý odvádza vašu pozornosť od šoférovania.

Funkcie založené na GPS/polohe
Niektoré zariadenia poskytujú funkcie založené na GPS/polohe. Funkcie určovania polohy sú poskytované
„tak, ako sú“ a „so všetkými chybami“. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť takýchto informácií o polohe.
Používanie informácií o polohe zariadením nemusí fungovať bez prerušenia, nemusí byť bez chýb a môže
tiež závisieť od dostupnosti sieťových služieb. Upozorňujeme, že v určitých prostrediach, ako napríklad
interiéry budov a oblasti pri budovách, sa funkčnosť môže zhoršiť alebo stratiť.

Letový režim
Ak sú v zariadení funkcie Bluetooth a bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN), je možné ich zapnúť v letovom
režime, ale môžu byť zakázané na palube lietadla alebo v iných oblastiach, kde je zakázaný rádiový prenos.
V takýchto prostrediach si pred zapnutím funkcií Bluetooth alebo WLAN vyžiadajte povolenie, a to aj v
prípade letového režimu.

Malvér
Malvér je softvér, ktorý môže poškodiť zariadenie. Malvér alebo škodlivé aplikácie môžu zahŕňať vírusy,
červy, spyware a ďalšie nežiaduce programy. Hoci zariadenie využíva bezpečnostné opatrenia proti týmto
aplikáciám, spoločnosť Sony nezaručuje ani nevyhlasuje, že zariadenie bude odolné voči malvéru. Riziko
útoku škodlivého softvéru však môžete znížiť tak, že budete opatrní pri preberaní obsahu alebo povoľovaní
aplikácií, nebudete otvárať správy z neznámych zdrojov ani na ne odpovedať, budete používať
dôveryhodné služby na prístup na internet a do mobilného zariadenia budete preberať iba obsah zo
známych a spoľahlivých zdrojov.

Ochrana osobných údajov
Pred likvidáciou zariadenia vymažte všetky osobné údaje. Údaje odstránite hlavným resetovaním.
Odstránenie údajov z pamäte zariadenia nezaisťuje, že sa nebudú dať obnoviť. Spoločnosť Sony
neposkytuje záruku proti obnoveniu údajov a nenesie zodpovednosť za odhalenie akýchkoľvek údajov, a to
ani po hlavnom resetovaní.
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Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a
ostatných krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov
pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej
ste si tento výrobok zakúpili.

Zariadenia s podporou 3D zobrazovania
Pri zobrazovaní 3D snímok na monitore kompatibilnom s 3D vytvorených pomocou zariadenia s možnosťou
3D zobrazovania sa môžu vyskytnúť problémy v podobe namáhania očí, únavy alebo nevoľnosti. Na
zabránenie týmto príznakom odporúčame pravidelné prestávky. Potrebnú dĺžku a frekvenciu prestávok si
však musíte určiť sami, pretože sa líšia v závislosti od jednotlivca. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie,
prestaňte si prezerať 3D snímky, pokým sa bude cítiť lepšie, a v prípade potreby sa poraďte s lekárom.
Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu dodanom s 3D zariadení alebo 3D softvérom, ktorý v tomto
zariadení používate.

Terminály TTY v USA
So zariadením Sony môžete používať svoj terminál TTY. Informácie o dostupnosti funkcií a riešení pre osoby
so špeciálnymi potrebami nájdete na webovej stránke blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/
accessibility/overview/, prípadne sa obráťte na spoločnosť Sony na čísle 1-855-806-8464.
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O vystavení rádiofrekvenčnému žiareniu a
špecifických mierach absorpcie (SAR)
Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu a špecifické miery absorpcie (SAR)
Informácie o údajoch SAR sa poskytujú pre obyvateľov krajín, ktoré prijali limity SAR odporúčané
Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) alebo Inštitútom pre
elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (IEEE). Komisia ICNIRP stanovuje limit SAR 2 W/kg v priemere na
desať (10) gramov telesného tkaniva, zatiaľ čo inštitút IEEE určuje limit SAR 1,6 W / kg v priemere na jeden
(1) gram telesného tkaniva. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých zásadách, ktoré zahŕňajú
bezpečnostné rezervy určené na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Hodnoty SAR a skúšobné vzdialenosti sa líšia v závislosti od metódy merania, testovaného zariadenia
(telefón alebo tablet) a od toho, či sa používa funkcia prístupového bodu Wi-Fi, ale uvedené sú iba
najvyššie hodnoty SAR.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že súčasné vedecké informácie nenaznačujú potrebu
osobitných opatrení týkajúcich sa používania tabletov a telefónov. Viac informácií o tejto téme nájdete na
lokalite who.int/emf a pozrite si informačný list č. 193 who.int/mediacentre/factsheets/fs193
Elektromagnetické polia a verejné zdravie: mobilné telefóny. Ďalšie informácie súvisiace so SAR je možné
nájsť aj na webovej lokalite Fóra mobilných výrobcov EMF na adrese emfexplained.info.
Ak chcete získať ďalšie informácie o vystavení rádiovým vlnám (SAR) pre konkrétnu oblasť, vyberte svoju
oblasť:

Spojené štáty
Keď je mobilné zariadenie zapnuté, alebo keď je zapnutá funkcia Bluetooth handsfree, zariadenie vyžaruje
slabú rádiofrekvenčnú energiu. Na základe pravidelného dôkladného vyhodnocovania vedeckých štúdií boli
vytvorené medzinárodné bezpečnostné smernice. Tieto smernice stanovujú prípustné úrovne pri
vystavovaní sa rádiovým vlnám. Smernice zahŕňajú bezpečnostnú rezervu, ktorá má zaistiť bezpečnosť
všetkých osôb pri zohľadnení prípadných odchýlok v meraniach. Na meranie rádiofrekvenčnej energie
pohlcovanej telom pri používaní mobilného zariadenia sa používa merná rýchlosť pohlcovania (SAR).
Hodnota SAR sa určuje pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu v laboratórnych podmienkach, ale keďže
zariadenie je navrhnuté na používanie minimálneho výkonu potrebného na prístup k vybranej sieti,
skutočná hodnota SAR môže byť značne pod touto hodnotou. Neexistuje žiadny dôkaz o rozdielnej
bezpečnosti na základe rozdielov v hodnotách SAR. Výrobky s rádiovými vysielačmi predávané v USA musia
byť certifikované Federálnou komisiou pre telekomunikácie (FCC). Ak sa to vyžaduje, zariadenie sa testuje
pri uchu a pri nosení na tele. Pri prevádzke na tele sa toto zariadenie testovalo v polohe minimálne 15 mm
od tela, pričom v blízkosti zariadenia sa nenachádzali žiadne kovové časti, alebo pri správnom spôsobe
používania s vhodným príslušenstvom Sony a pri nosení na tele. Pri prevádzke so zapnutou funkciou
„prístupový bod“ sa zariadenie testovalo pri odstupovej vzdialenosti 10 mm.
Ďalšie informácie o hodnotách SAR a pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia nájdete na stránke: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Francúzsko
Úroveň vystavenia rádiofrekvenčnému žiareniu môžete znížiť niekoľkými jednoduchými opatreniami.
Vysielací výkon mobilného zariadenia môžete minimalizovať tak, že zariadenie budete používať v
optimálnych podmienkach na príjem signálu. Intenzita signálu sa dá overiť na displeji. Vo všeobecnosti
platí, že čím bližšie ste k anténe operátora, tým je energetická spotreba mobilného zariadenia nižšia.
Zo súčasných vedeckých informácií nevyplýva, že by bolo potrebné zavádzať osobitné opatrenia na
používanie mobilných zariadení. Organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia a Úrad pre potraviny a
liečivá však tým, ktorí chcú minimalizovať úroveň vystavenia sa rádiofrekvenčnému žiareniu, odporúčajú,
aby skrátili dĺžku používania svojich mobilných zariadení a používali príslušenstvo handsfree, ktoré
umožňuje držať zariadenie ďalej od hlavy a tela. V súlade s platnou francúzskou legislatívou máme
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povinnosť informovať vás, že sa odporúča, nenosiť telefón v oblasti brucha u tehotných žien a v oblasti
podbrušia u detí a adolescentov.

Zvyšok sveta
Ďalšie informácie o hodnotách SAR a pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia nájdete na stránke:
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Vývozné predpisy
Zariadenie a príslušenstvo môže podliehať zákonom a smerniciam o kontrole vývozu.
V prípade vývozu alebo opätovného vývozu zariadenia a príslušenstva sú zákazníci zodpovední za
dodržiavanie príslušných postupov – na svoje náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť. Podrobnosti o
týchto postupoch vám poskytnú príslušné orgány.
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Licenčná zmluva a ochranné známky
Licenčná zmluva s koncovým používateľom
Softvér dodaný s týmto zariadením a jeho médiá vlastní spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. a/
alebo jej dcérske spoločnosti, jej dodávatelia a licenční partneri.
Spoločnosť Sony Mobile vám udeľuje nevýhradnú obmedzenú licenciu na používanie tohto softvéru výlučne
v spojení s týmto zariadením, v ktorom je nainštalovaný alebo dodaný. Vlastníctvo softvéru nie je predané,
prenesené ani inak prevedené.
Nepoužívajte žiadne prostriedky na odhalenie zdrojového kódu ani akýchkoľvek súčastí softvéru, ani na
reprodukciu, distribuovanie alebo upravovanie softvéru. Máte právo previesť práva a povinnosti súvisiace so
softvérom na tretiu stranu, a to výlučne spolu so zariadením, s ktorým ste dostali softvér, za predpokladu,
že tretia strana písomne súhlasí, že bude viazaná podmienkami tejto licencie.
Táto licencia platí po celú dobu životnosti tohto zariadenia. Môže byť ukončená písomným prevodom práv k
zariadeniu na tretiu osobu.
Nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať na následok okamžité ukončenie licencie.
Spoločnosť Sony Mobile, jej dodávatelia a licenční partneri tretích strán si ponechávajú všetky práva, nároky
a záujmy vzťahujúce sa k softvéru. V rozsahu, v akom softvér obsahuje materiál alebo kód tretej strany,
budú dané tretie strany príjemcami týchto podmienok.
Táto licencia sa riadi zákonmi Japonska. Ak je to možné, vyššie uvedené platí pre zákonné práva
spotrebiteľov.
V prípade, že sa softvér dodávaný alebo poskytovaný so zariadením poskytuje s ďalšími podmienkami,
dané ustanovenia budú tiež upravovať vaše vlastníctvo a používanie softvéru.

Ochranné známky, potvrdenia a autorské práva
©2014 Sony Mobile Communications Inc. a jej dcérske subjekty.
Sony a Xperia sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Bluetooth je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a
akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony je licencované.
Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.
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