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Гаранция
Ограничена гаранция
В съответствие с условията на настоящата ограничена гаранция, Sony Corporationили съответното й
местно дъщерно дружество гарантира, че това устройство няма дефекти в дизайна, материалите и
изработката в момента на първоначалното му закупуване от страна на потребител.
В случай че устройството ви има нужда от гаранционна услуга, върнете го на търговеца, от който e
било закупено, или се свържете с вашия местен партньор за ремонти на Sony .
Ако по време на гаранционния срок устройството ви се повреди при нормална употреба и
обслужване поради дефекти в дизайна, материалите или изработката, оторизираните дистрибутори
или сервизните партньори на Sony в страната/региона, откъдето сте закупили устройството, по свое
усмотрение ще ремонтират, заменят или възстановят покупната цена на устройството в съответствие
с общите условия, указани тук.
Sony и нейните сервизни партньори си запазват правото да начисляват такса за обработка, ако се
установи, че върнатото устройство не е в гаранция според условията, указани тук.
Гаранцията и условията за някои страни и региони са описани отделно в Гаранционни условия за
конкретни страни и региони.
Забележка

Някои от Вашите лични настройки, изтеглени файлове и друга информация може да се загубят, когато
устройството се поправя или заменя. В момента Sony може да бъде възпрепятствана от приложимото
законодателство, друга нормативна уредба или технически ограничения да направи резервно копие на някои
изтеглени файлове. Sony не поема никаква отговорност за загубена информация от какъвто и да било вид и
няма да компенсира такава загуба. Вие трябва винаги да правите резервни копия на цялата информация,
съхранявана във Вашето устройство, като например изтеглени файлове, календар и контакти, преди да
предадете устройството за ремонт или замяна.

Условия
1 Настоящата ограничена гаранция е валидна само ако заедно с устройството, което трябва да
бъде ремонтирано или заменено, бъде представено и оригиналното доказателство за покупката
на това устройство, издадено от оторизиран търговец на Sony и посочващо първоначалната дата
на покупката и серийния номер (в някои страни/региони може да е необходима друга
информация). Sony си запазва правото да откаже гаранционна услуга, ако тази информация е
била премахната или променена след първоначалната покупка на устройството от търговеца.
2 Ако Sony ремонтира или замени устройството, ремонтът на въпросния дефект или замененото
устройство се покриват с гаранция за оставащото време на първоначалния гаранционен срок или
за срок от деветдесет (90) дни от датата на ремонта в зависимост от това кой от двата срока е подълъг. Ремонтът или замяната може да включва използването на обновени елементи с
еквивалентни функции. Подменените части или компоненти стават собственост на Sony.
3 Тази гаранция не покрива никакви повреди на устройството, дължащи се на:
• Нормално износване и амортизация.
• Използване в среда, където ограниченията на съответната IP степен, ако има такива, са
превишени (в това число повреда от течности или открита течност в устройството в резултат на
такава употреба).
• Неправилно използване или използване по начин, който не съответства на приложимите
инструкции на Sony за употреба и поддръжка на устройството.
Настоящата гаранция не покрива повреди на устройството, дължащи се на злополука, промяна
или модификация на софтуера или хардуера или природни бедствия.
4 Една акумулаторна батерия в крайна сметка се изчерпва от повтарящото се зареждане и
разреждане. Това не е дефект и се счита за нормално износване и амортизация. Когато времето в
режим на разговор или готовност стане значително по-кратко, е време да замените батерията.
Sony препоръчва да използвате само батерии и зарядни устройства, одобрени от Sony.
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Между отделните устройства може да се появят различни незначителни изменения в яркостта и
цвета на дисплея. На дисплея може да има малки светли или тъмни точки. Те се наричат
дефектни пиксели, възникват при неизправност в отделните точки и не подлежат на поправка.
Наличието на два дефектни пиксела се счита за приемливо.
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Между устройствата може да има незначителни разминавания в изображенията от камерата.
Такива разминавания не са необичайни и не се считат за дефект на модула на камерата.
Тъй като клетъчната система, в която трябва да работи устройството, се осигурява от оператор,
независим от Sony, Sony не носи отговорност за работата, достъпността, покритието, услугите или
обхвата на тази система.
Настоящата гаранция не покрива щети, неизправности и/или повреди на устройството,
предизвикани от инсталиране, модификации, ремонт или отваряне на продукта, извършено от
страна на лице, неупълномощено от Sony.
Гаранцията не покрива щети, неизправности и/или повреди на устройството, които са
предизвикани от употреба на аксесоари или други периферни устройства, които не са
оригинални аксесоари на Sony, предназначени за употреба с устройството.
Sony отхвърля всякакви и всички гаранции, изрични или подразбиращи се, за щети,
неизправности и/или повреди, причинени на устройството или периферните устройства от
вируси, Троянски коне, шпионски софтуер или друг зловреден софтуер. Sony силно препоръчва
да инсталирате подходящ софтуер за антивирусна защита на вашето устройство и всички
периферни устройства, свързани с него, ако такива са налични, както и да го актуализирате
редовно, за да подобрите защитата на устройството. Подразбира се обаче, че този софтуер не
може да осигури пълна защита на вашето устройство или на периферните устройства, както и че
Sony отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, в случай че антивирусният
софтуер не успее да изпълни своето предназначение.
• За клиенти в Съединените американски щати
Sony не носи отговорност за разходи за труд или части, свързани с поправки или обслужване от
доставчици/обслужващи фирми, различни от оторизираните сервизни партньори на Sony .
• За клиенти в други страни и региони

Нарушаването на целостта на някое от уплътненията на устройството анулира гаранцията.
10 Не се предоставя никаква изрична гаранция нито в писмена, нито в устна форма, освен
настоящата ограничена гаранция. Всички подразбиращи се гаранции, включително, без
ограничения, подразбиращите се гаранции за продаваемост или годност за определена цел, са
ограничени до срока на настоящата ограничена гаранция. Фирмата Sony или нейните
лицензодатели в никакъв случай не носят отговорност за случайни или произтичащи щети от
какъвто и да е характер, включително, без ограничения, за пропуснати ползи или търговски
загуби, до степента, до която тези щети могат да бъдат отхвърлени в пълен размер съгласно
закона.
Някои страни/региони не позволяват изключването или ограничаването на случайни или
произтичащи щети, нито ограничаването на срока за подразбиращите се гаранции, така че
предходните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.
Предоставената гаранция не засяга законните права на потребителите съгласно действащото
приложимо законодателство, нито правата на потребителите срещу търговеца, произтичащи от
техните договори за покупко-продажба.

3
Интернет версия. Само за лична употреба.

Гаранционни срокове
Гаранционните срокове за следните региони са за мобилни устройства. Гаранционните срокове за
аксесоари (включително аксесоари, доставени с вашето мобилно устройство) са описани отделно в
Гаранционни условия за конкретни страни и региони.

Северна и Южна Америка
В зависимост от мястото на закупуване на мобилното устройство важи следният гаранционен срок.
Гаранционните срокове за аксесоари (включително аксесоари, доставени с вашето мобилно
устройство) са описани отделно в Гаранционни условия за конкретни страни и региони.
Страна/Регион

Гаранция

Съединени американски щати

12 месеца

Азия
В зависимост от мястото на закупуване на мобилното устройство важи следният гаранционен срок.
Гаранционните срокове за аксесоари (включително аксесоари, доставени с вашето мобилно
устройство) са описани отделно в Гаранционни условия за конкретни страни и региони.
Страна/Регион

Гаранция

Континентален Китай

12 месеца

Хонконг

12 месеца

Казахстан

12 месеца

Макао

12 месеца

Малайзия

12 месеца

Сингапур

12 месеца

Тайван

12 месеца

Тайланд

12 месеца

Виетнам

12 месеца

Европа
В зависимост от мястото на закупуване на мобилното устройство важи следният гаранционен срок.
Гаранционните срокове за аксесоари (включително аксесоари, доставени с вашето мобилно
устройство) са описани отделно в Гаранционни условия за конкретни страни и региони.
Страна/Регион

Гаранция

Австрия

24 месеца

Белгия

24 месеца

България

24 месеца

Хърватия

24 месеца

Кипър

24 месеца

Чешката република

24 месеца

Дания

24 месеца

Естония

24 месеца

Финландия

24 месеца

Франция

24 месеца
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Германия

24 месеца

Гърция

24 месеца

Унгария

24 месеца

Исландия

24 месеца

Ирландия

24 месеца

Италия

24 месеца

Латвия

24 месеца

Лихтенщайн

12 месеца

Литва

24 месеца

Люксембург

24 месеца

Нидерландия

24 месеца

Норвегия

24 месеца

Полша

24 месеца

Португалия

24 месеца

Румъния

24 месеца

Руска Федерация

12 месеца

Словакия

24 месеца

Словения

24 месеца

Испания

24 месеца

Швеция

24 месеца

Швейцария

24 месеца

Украйна

12 месеца

Обединеното Кралство

24 месеца
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Гаранционни условия за конкретни страни и
региони
Срокът на ограничената гаранция за аксесоарите, включени към мобилното устройство, е една (1)
година от първоначалната дата на покупка на устройството, освен ако не е посочено друго в
гаранционните условия за конкретни страни и региони или в отделна гаранционна карта.
Забележка

В някои страни/региони може да се изисква допълнителна информация (като например валидна гаранционна
карта).

Ограничена гаранция за Континентален Китай
В съответствие с условията на тази ограничена гаранция Sony Corporationили съответното й местно
дъщерно дружество гарантира, че това устройство няма дефекти в дизайна, материалите и
изработката в момента на първоначалната покупка от потребителя, както и в продължение на срок
от 1 (една) година след това. Всички оригинални аксесоари, предоставени с устройството, имат
гаранция въз основа на местната политика San Bao за мобилни устройства.
Ако по време на гаранционния срок това устройство се повреди при нормална употреба и
обслужване поради дефекти в дизайна, материалите или изработката, оторизираните дистрибутори
или сервизните партньори на Sony в страната/региона, откъдето сте закупили устройството, по свое
усмотрение ще ремонтират, заменят или възстановят покупната цена на устройството в съответствие
с условията, закона за потребителите и местната политика San Bao за мобилни устройства.
Някои от Вашите лични настройки, изтеглени файлове и друга информация може да се загубят,
когато устройството се поправя или заменя. В момента Sony може да бъде възпрепятствана от
приложимото законодателство, друга нормативна уредба или технически ограничения да направи
резервно копие на някои изтеглени файлове. Sony не поема никаква отговорност за загубена
информация от какъвто и да било вид и няма да компенсира такава загуба. Вие трябва винаги да
правите резервни копия на цялата информация, съхранявана във Вашето устройство, като например
изтеглени файлове, календар и контакти, преди да предадете устройството за ремонт или замяна.
Ако Sony ремонтира Вашето устройство, ремонтът на въпросния дефект се покрива с гаранция за
оставащото време на първоначалния гаранционен срок или за срок от тридесет (30) дни от датата на
ремонта в зависимост от това кой от двата срока е по-дълъг. Ремонтът може да включва
използването на елементи с еквивалентни функции. Подменените части или компоненти стават
собственост на Sony.
Ако съществува разминаване между горното съдържание и гаранционната карта San Bao,
предоставена с продукта, гаранцията San Bao ще се прилага с приоритет.

Ограничена гаранция за Хонконг
В съответствие с условията на тази ограничена гаранция Sony Corporationили съответното й местно
дъщерно дружество гарантира, че това устройство няма дефекти в дизайна, материалите и
изработката в момента на първоначалната покупка от потребителя, както и в продължение на срок
от 1 (една) година след това. Всички оригинални аксесоари, предоставени с устройството, имат
гаранция за срок от шест (6) месеца от датата на покупката.
Ако по време на гаранционния срок това устройство се повреди при нормална употреба и
обслужване поради дефекти в дизайна, материалите или изработката, оторизираните дистрибутори
или сервизните партньори на Sony в страната/региона, откъдето сте закупили устройството, по свое
усмотрение ще ремонтират, заменят или възстановят покупната цена на устройството в съответствие
с правилата и условията, указани тук.
Забележка

Някои от Вашите лични настройки, изтеглени файлове и друга информация може да се загубят, когато
устройството се поправя или заменя. В момента Sony може да бъде възпрепятствана от приложимото
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законодателство, друга нормативна уредба или технически ограничения да направи резервно копие на някои
изтеглени файлове. Sony не поема никаква отговорност за загубена информация от какъвто и да било вид и
няма да компенсира такава загуба. Вие трябва винаги да правите резервни копия на цялата информация,
съхранявана във Вашето устройство, като например изтеглени файлове, календар и контакти, преди да
предадете устройството за ремонт или замяна.

Ограничена гаранция за Тайван
В съответствие с условията на тази ограничена гаранция Sony Corporationили съответното й местно
дъщерно дружество гарантира, че това устройство няма дефекти в дизайна, материалите и
изработката в момента на първоначалната покупка от потребителя, както и в продължение на срок
от 1 (една) година след това. Всички оригинални аксесоари, предоставени с устройството, имат
гаранция за срок от шест (6) месеца от датата на покупката.
Ако по време на гаранционния срок това устройство се повреди при нормална употреба и
обслужване поради дефекти в дизайна, материалите или изработката, оторизираните дистрибутори
или сервизните партньори на Sony в страната/региона, откъдето сте закупили устройството, по свое
усмотрение ще ремонтират, заменят или възстановят покупната цена на устройството в съответствие
с правилата и условията, указани тук.
Забележка

Някои от Вашите лични настройки, изтеглени файлове и друга информация може да се загубят, когато
устройството се поправя или заменя. В момента Sony може да бъде възпрепятствана от приложимото
законодателство, друга нормативна уредба или технически ограничения да направи резервно копие на някои
изтеглени файлове. Sony не поема никаква отговорност за загубена информация от какъвто и да било вид и
няма да компенсира такава загуба. Вие трябва винаги да правите резервни копия на цялата информация,
съхранявана във Вашето устройство, като например изтеглени файлове, календар и контакти, преди да
предадете устройството за ремонт или замяна.

Удължено сервизно обслужване в Европейската икономическа зона (ЕИЗ),
Швейцария и Република Турция
Ако сте закупили вашето устройство в страна/регион, които са част от Европейската икономическа
зона (ЕИЗ), в Швейцария или в Турция и ако устройството е предназначено за продажба в ЕИЗ,
Швейцария или Турция, сервизното обслужване на същото може да се извършва във всяка страна от
ЕИЗ, в Швейцария или в Турция според действащите гаранционни условия в страната/региона,
където се изисква обслужване, при условие че в тази страна/регион се продава идентично
устройство от оторизиран дистрибутор на Sony . За да разберете дали вашето устройство се продава
в страната/региона, където се намирате, моля, свържете се с местния център за контакти на Sony.
Имайте предвид, че определени услуги може да не са налични извън страната/региона на
първоначално закупуване, например поради факта, че вътрешната или външната част на вашето
устройство може да се различава от еквивалентните модели, които се продават в други страни/
региони. Освен това имайте предвид, че понякога може да е невъзможно да се ремонтират
устройства, заключени със SIM карта.

Специална информация за Испания
В допълнение към ограничената гаранция притежателят на гаранция има и законна гаранция със
срок от две (2) години съгласно разпоредбите на Кралския законодателен указ 1/2007 от 16 ноември,
с който се приема преработеният текст на Общия закон за защита на потребителите и ползвателите
и други допълнителни закони.

Специална информация за Португалия
Ако сте придобили този продукт в Португалия, предлаганата с него ограничена гаранция не засяга
законните права на потребителите. Така, когато потребителите придобият този продукт в
Португалия, те имат право на законна гаранция със срок от две (2) години съгласно условията на
Закон 67/2003 от 8 април, изменен със Закон 84/2008.
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Указания за безопасна и ефективна
употреба
Следните инструкции са за ваша собствена безопасност и за предотвратяване неизправност
на устройството. Ако не сте сигурни, че устройството работи правилно, занесете го за
проверка от упълномощен сервизен партньор на Sony преди употреба.
Предупреждение

Ако тези инструкции не се спазват, може да настъпи опасност от пожар, експлозия, токов удар, телесни
наранявания или имуществени щети. Прочетете информацията по-долу, преди да използвате
устройството.

Грижа и използване на вашето устройство
Предупреждение

• Не използвайте повредено устройство, като например устройство с напукан дисплей или сериозно вдлъбнат
заден капак, тъй като това може да доведе до нараняване или физическа вреда.
• Не излагайте устройството на огън или топлина.
• Когато устройството не е водоустойчиво, избягвайте попадането на течности в USB порта, в жака за
слушалките или в който и да било слот на устройството. Не зареждайте устройството, ако в тези портове
влезе вода. Свържете се с упълномощен сервизен партньор на Sony , който да проучи повреденото
устройство, ако настъпи проникване на вода.
• Дори ако устройството е водоустойчиво, избягвайте попадането както на вода, съдържаща примеси, така и
на други течности (напр. безалкохолни напитки, морска вода, пот и др.) в USB порта или в който и да било
слот на устройството. Не зареждайте устройството, когато тези портове или слотове са мокри. Можете да
зареждате устройството, след като подсушите и почистите тези портове или слотове.
• Не зареждайте устройството на мокри места или близо до мивка или вана. Не свързвайте и не прекъсвайте
връзката със зарядното устройство с мокри ръце.
• Независимо от IP степента, избягвайте попадането на метални предмети или външни агенти като прах в USB
порта, в жака за слушалките или в който и да било слот на устройството. Почистете портовете преди
зареждане на устройството, ако метални предмети или външни агенти попаднат в тези портове.
• Само упълномощени сервизни партньори на Sony могат да извършват сервизни процедури на вашето
устройство. Не правете опити да разглобявате или ремонтирате устройството сами. Това може да причини
щети на устройството или телесни наранявания.
• Не премахвайте задния капак на устройството, тъй като това може да пробие батерията, причинявайки
телесни наранявания или щети на устройството.
• Не прилагайте голямо усилие или тежки удари върху устройството. Изпускането, огъването, настъпването
или хвърлянето на устройството може да причини щета на батерията. Ако подозирате, че на батерията е
нанесена щета, спрете да използвате устройството и го изпратете на сервизен партньор на Sony .
• Не пробивайте телефона с остри предмети.
• Избягвайте да поставяте устройството в джобовете на тесни панталони, тъй като това може да причини
огъване на дисплея и/или на задния капак, когато седите или се движите.
• Може да се получи прегряване, ако сте в контакт с устройството или със зарядното устройство при работа
или зареждане за дълги периоди от време.
• Не спете с устройството върху вас или в леглото ви. Не поставяйте устройството под одеяло, възглавница
или под тялото си, особено когато е свързано със зарядно устройство, тъй като това може да причини
прегряване.
• Зареждайте устройството, когато то и зарядното устройство са в помещение с добра вентилация.
• Обърнете внимание, че температурата може да се покачи при продължителна употреба или при зареждане.
Внимавайте също да не докосвате устройството продължително или неволно, като го държите в джоба на
дрехата си или заспите. Продължителният директен контакт с устройството в това състояние може да
причини нискотемпературни изгаряния или други кожни раздразнения.
• Този продукт (вкл. аксесоарите) съдържа магнити. Поглъщането на магнити може да причини сериозни
вреди, например задавяне и задушаване или нараняване на червата. Ако са погълнати магнити (или магнит),
веднага се консултирайте с лекар. Дръжте продукта на място, където не може да бъде достигнат от деца или
лица под надзор, за да предотвратите случайно поглъщане.
• Прекратете употребата на устройството си или забранете функцията на устройството за радио предаване,
където е необходимо или сте помолени да направите това.
• Можете да използвате устройството си в мокри или прашни условия, но само в рамките на ограниченията на
неговата оценка за защита от проникване (IP rating) и стандартните ограничения за използване. Условията,
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при които е възможно да бъдат надхвърлени ограниченията на оценката за защита от проникване (IP rating),
включват среди с висока влажност, дълбока вода, налягане на течност и излагане на прах.
Забележка

• Отнасяйте се внимателно към устройството и не го излагайте на екстремно високи или ниски температури.
Не използвайте устройството при температури под -10°C(+14°F) или над +35°C(+95°F).
• Препоръчваме ви да защитите устройството си с покритие на екрана или протектор, предназначени за
вашето XperiaTM устройство. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може
да попречи на правилната работа на устройството ви чрез закриване на сензори, обективи,
високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.
• Внимавайте къде поставяте устройството си. Избягвайте да излагате дисплея на прекомерен натиск, като
например да го поставите в джоба си, след което да седнете върху него или да се наведете бързо, за да
вдигнете нещо. Такъв натиск може да доведе до напукване на дисплея.
• Използвайте влажна кърпа, за да почистите устройството.
• Невнимателното или небрежно боравене с вашето устройство ще анулира условията на гаранцията.

Съвети за грижа за зрението (Тайван)
Sony Corporation се грижи за вас, моля, поддържайте здравето на зрението си, не преуморявайте
очите си. Внимание: Прекомерната употреба може да доведе до нарушено зрение. Препоръчваме
ви следното:
1 Правете 10-минутни почивки след 30-минутно ползване.
2 Децата на възраст под две години не трябва да гледат екрана, а тези на възраст над две години
не трябва да гледат екрана повече от един час на ден.

Спешни повиквания
Повикванията не могат да бъдат гарантирани при всякакви условия. Никога не разчитайте
единствено на мобилни устройства за важна комуникация. Повикванията може да не са възможни
във всички области, във всички мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или
функции на мобилното устройство.
Забележка

Някои устройства не могат да поддържат гласови повиквания, включително спешни повиквания.

Зареждане
Предупреждение

Използването на зарядни устройства, които не са с марката Sony, може да доведе до повишени рискове за
безопасността.
• Не се опитвайте да променяте или модифицирате USB кабела или щепсела.
• Не използвайте сила, за да пъхнете щепсела в електрическия контакт, тъй като това може да доведе до токов
удар.
• Свързвайте зарядното устройство към източници на захранване само както е обозначено върху
устройството.
• Когато зареждате вашето устройство чрез USB кабел, се уверете, че USB кабелът е разположен така, че да не
го настъпите, да не се спънете в него, да не го повредите или притиснете по друг начин.
• Не използвайте зарядното устройство на открито или на влажни места.
• Изключвайте устройството от контакта преди почистване, за да намалите риска от токов удар.
• Извадете зарядното устройство от контакта, като хванете адаптера, а не USB кабела. По този начин се
намалява рискът от повреда на кабела.
Забележка

• Прекъснете захранването, когато устройството е напълно заредено. Когато е свързано към електрическата
мрежа, има леко изтичане на ток.
• Зареждайте батериите при температури между +5°C (+41°F) и +35°C (+95°F).
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Батерия
Предупреждение

• Не се опитвайте да сменяте батерията сами — може да я повредите, което би могло да причини прегряване,
експлозия, пожар, имуществени щети или наранявания. Батерията във вашия телефон трябва да бъде
обслужвана и рециклирана от упълномощени сервизни партньори на Sony.
Забележка

Презареждаемите батерии имат дълъг експлоатационен живот, ако бъдат използвани правилно. Новите или
неизползвани батерии за кратко време може да имат понижен капацитет.
• За максимален капацитет на батерията я използвайте при стайна температура. Ако използвате батерията
при ниски температури, нейният капацитет ще бъде намален.
• Заредете батерията напълно преди първото използване.

Карта с памет
Ако устройството е окомплектовано със сменяема карта с памет, тя обикновено е съвместима със
закупеното устройство, но може да не е съвместима с други устройства или с възможностите на
техните карти с памет. Проверете другите устройства за съвместимост преди покупка или употреба.
Ако устройството е оборудвано с четец за картата с памет, проверете съвместимостта на картата с
памет преди покупка или употреба.
Картите с памет обикновено са форматирани преди доставката. За преформатиране на картата с
памет използвайте съвместимо устройство. За подробна информация вижте в инструкциите за
употреба на устройството или се свържете със съответния център за контакти на Sony .

Мерки за безопасност относно използването на картата с памет
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не излагайте картата с памет на влага.
Не докосвайте контактните пластини на картата с ръка или с метален предмет.
Не удряйте и не огъвайте картата с памет.
Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате картата с памет.
Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на влажни или корозивни места или в условия
на прекомерна топлина, като например в затворен автомобил през лятото, на директна слънчева
светлина или в близост до отоплителен уред и т.н.
Не позволявайте замърсяване, прах или чужди предмети да попадат в слота за картата с памет.
Уверете се, че сте поставили правилно картата с памет. Картата с памет може да не работи
правилно, ако не е пъхната докрай.
Препоръчваме ви да правите резервни копия на важни данни. Ние не носим отговорност за
загуба или повреждане на съдържание, което съхранявате в картата с памет.
Не изваждайте картата с памет, когато устройството е включено. Записаните данни може да бъдат
повредени или загубени, ако я извадите, докато устройството е включено.

SIM карта
Не поставяйте SIM карта, която е несъвместима със слота за SIM карта, тъй като това може да
повреди завинаги SIM картата или устройството ви. Ако се изисква адаптер, за да поставите картата
във вашето или в друго устройство, не поставяйте SIM картата директно без необходимия адаптер.
Забележка

Sony не дава гаранция и не носи отговорност за никакви повреди, причинени от използването на несъвместими
или модифицирани SIM карти.

Антена
Използването на устройства с антени, които не се продават от Sony, би могло да повреди мобилното
устройство, да влоши експлоатационните му показатели и да генерира нива на специфична норма
на поглъщане (SAR) над установените граници. Не покривайте антената с ръка, тъй като това влияе
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на качеството на обажданията и нивата на мощност и може да скъси времето в режим на разговор и
в режим на готовност.

Потенциално експлозивна среда
Предупреждение

Въпреки че е малко вероятно, вашето електронно устройство може да генерира искри. В потенциално
експлозивна среда искрите могат да предизвикат експлозия или пожар, в резултат на което да доведат до
телесна повреда или дори смърт. Зоните с потенциално експлозивна среда често, но не винаги, са ясно
обозначени.
• Изключете устройството, когато се намира в зона с потенциално експлозивна среда.
• Не използвайте вашето устройство на взривоопасни места, като например бензиностанции, петролни
складове, химически фабрики или други запалими и взривоопасни зони.
• Не зареждайте устройството в близост до леснозапалими материали, тъй като топлината може да причини
пожар.

Взривни зони
Предупреждение

Изключете всички ваши електронни устройства, ако се намирате във взривна зона или в зони, където е
поставено предупреждение “Изключете двупосочно радио”, за да избегнете възпрепятстване на взривни
операции. Строителните екипи обикновено използват радиочестотни устройства с дистанционно управление,
за да задействат експлозиви.

Аксесоари
Аксесоарите могат да повлияят на излагането на радиочестоти, радио характеристиките, силата на
звука, електрическата безопасност и други области.
Sony не тества неоригинални аксесоари и гаранцията не покрива неизправности на устройството,
причинени от използването на такива аксесоари. Неоригиналните аксесоари и части могат да
доведат до риск за вашето здраве или безопасност. Неоригиналните аксесоари могат да доведат до
влошени експлоатационни показатели, повреда на устройството, пожар, токов удар или нараняване.
Използването на аксесоари на трети страни може да доведе до различни от посочените нива на SAR.
• Използвайте само сертифицирани аксесоари.
• Не носете/използвайте Bluetooth слушалки, по начин, който е неудобен, или устройството е
подложено на натиск.

Лични медицински устройства
Мобилните устройства и устройствата с радиопредаватели може да повлияят на имплантираното
медицинско оборудване. Преди да използвате устройството в непосредствена близост до лично
медицинско оборудване, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското
оборудване.
• Консултирайте се с упълномощено медицинско лице и вижте инструкциите, предоставени от
производителя на медицинското оборудване, преди да използвате устройството в близост до
сърдечни стимулатори или друго медицинско оборудване.
• Ако се намирате в непосредствена близост до сърдечен стимулатор или друго медицинско
оборудване, ако сте в болница или имате имплантиран сърдечен стимулатор или кохлеарен
имплант, както и ако използвате слухов апарат, се консултирайте с оторизирани лекари и се
запознайте с инструкциите на производителя на медицинското оборудване, преди да използвате
устройството.
• Поддържайте минимално разстояние от 15 cm (6 инча) между вашето устройство и медицинското
оборудване, за да намалите риска от смущения.
• Изключете устройството, ако подозирате, че има смущения.
• Ако имате пейсмейкър, използвайте устройството на противоположното на пейсмейкъра ухо,
когато провеждате телефонни разговори и не носете устройството в джоб на гърдите си.
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Този продукт (вкл. аксесоарите) съдържа магнити, които могат да попречат на работата на
пейсмейкъри, програмируеми байпас клапи за хидроцефалия и други медицински устройства. Не
поставяйте този продукт в близост до лице с такива устройства. Консултирайте се с лекар, преди да
използвате този продукт, ако използвате такива медицински устройства.

Шофиране
• В някои случаи производителите на автомобили може да забраняват използването на мобилни
устройства в техните автомобили, освен ако не се използва хендсфри комплект с външна антена.
• Проверете при представителя на автомобилния производител, за да сте сигурни, че мобилно
устройство или Bluetooth хендсфри комплект няма да повлияе на електронните системи в
автомобила.
• Винаги шофирайте с цялото си внимание и спазвайте местните закони и разпоредби относно
употребата на мобилни устройства по време на шофиране.
• Не поставяйте устройството и не инсталирайте безжична апаратура в зоната над въздушната
възглавница на автомобила.
• Не използвайте функционалността GPS по начин, който разсейва от шофирането.

Функции, базирани на GPS/местоположение
Някои устройства предоставят функции, базирани на GPS/местоположение. Функционалността,
определяща местоположението, се предоставя “в състоянието, в което е” и “с всичките грешки и
неизправности”. Sony не дава никакви гаранции относно точността на такава информация за
местоположението.
Използването на базирана на местоположението информация от устройството може да не е
непрекъснато или без грешки и може допълнително да зависи от наличността на мрежовите услуги.
Моля, обърнете внимание, че функционалността може да бъде намалена или възпрепятствана в
определени среди, например във вътрешността на сгради или в зони в близост до сгради.

Самолетен режим
Bluetooth и функционалността Безжична локална мрежа (WLAN), ако са налични на устройството,
могат да бъдат активирани в Самолетен режим, но могат да бъдат забранени на борда на самолети
или в други зони, в които радиопредаването е забранено. В такива среди, моля, потърсете
съответното разрешение, преди да активирате Bluetooth или WLAN функционалността, дори в
Самолетен режим.

Зловреден софтуер
Зловредният софтуер е софтуер, който може да повреди устройството. Зловредният софтуер или
вредните приложения могат да включват вируси, червеи, шпионски софтуер и други нежелани
програми. Въпреки че устройството използва мерки за противодействие на такива атаки, Sony не
дава никакви гаранции, че устройството ще бъде напълно защитено от проникването на зловреден
софтуер. Вие обаче можете да намалите риска от атаки на зловреден софтуер, като сте особено
внимателни при изтеглянето на съдържание или приемането на приложения, като не отваряте и не
отговаряте на съобщения от непознати източници, като използвате надеждни услуги за достъп до
интернет и като изтегляте на мобилното устройство единствено съдържание от познати и надеждни
източници.

Защита на лична информация
Изтрийте личните данни, преди да изхвърлите устройството. За да изтриете данните, извършете
пълно връщане в начално състояние. Изтриването на данни от паметта на устройството не
гарантира, че данните не могат да бъдат възстановени. Sony не дава гаранция срещу възстановяване
на информацията и не поема отговорност за разкриването на каквато и да било информация дори
след пълно връщане в начално състояние.
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Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Устройства с възможности за 3D гледане
Ако гледате 3D изображения, заснети с устройство с възможности за 3D гледане, на 3D-съвместим
монитор, може да почувствате дискомфорт под формата на напрежение в очите, умора или гадене.
За предотвратяване на тези симптоми ви препоръчваме да правите редовни почивки. Вие обаче
трябва да определите сами продължителността и честотата на почивките, от които се нуждаете, тъй
като те варират от човек до човек. Ако почувствате някакъв вид дискомфорт, преустановете
гледането на 3D изображения, докато не се почувствате по-добре, и се консултирайте с лекар, ако е
необходимо. За допълнителна информация вижте инструкциите за употреба, приложени към 3D
устройството или 3D софтуера, който използвате с него.

TTY терминали в САЩ
Вие можете да използвате своя TTY терминал със своето устройство Sony. За информация относно
функциите и решенията за достъпност за лица със специални нужди, моля, посетете https://
www.xperiainfo.com/about-us/sustainability/accessibility/overview.html или се свържете със Sony на
1-855-806-8464.
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Относно излагането на радиочестоти и
специфичната норма на поглъщане (SAR)
Излагане на радиочестоти и специфична норма на поглъщане (SAR)
Информация за стойностите на SAR е предоставена за жителите на страните, приели ограниченията
за SAR, препоръчани от Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) или
Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE). ICNIRP указва ограничение за SAR
от 2 W/kg средно на десет (10) грама човешка тъкан, докато IEEE указва ограничение за SAR от 1,6
W/kg средно на един (1) грам човешка тъкан. Тези изисквания се основават на научни указания,
които включват границите на безопасност, предвидени да гарантират безопасността на всички хора
независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.
Стойностите на SAR и разстоянията на тестване се различават в зависимост от метода на измерване,
тестваното устройство (телефон или таблет) и обстоятелството дали функционалността за Wi-Fi точка
за достъп се използва, но се представят само най-високите стойности на SAR.
СЗО (Световната здравна организация) е постановила, че наличните в момента научни данни не
указват необходимост от специални предпазни мерки по отношение на използването на таблети и
телефони. За повече информация по този въпрос, моля, посетете who.int/ Home>Health
Topics>E>Electromagnetic fields. Допълнителна информация за SAR може да бъде намерена в уеб
сайта на Mobile and Wireless Forum на https://www.mwfai.org/.
За повече информация относно SAR и излагането на радиочестоти отидете на адрес: https://
www.xperiainfo.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar.html.
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Регламенти за износ
Устройството и аксесоарите може да бъдат предмет на законите и регламентите за износ.
В случай на износ или повторен износ на устройството и аксесоарите клиентите са длъжни да
спазват всички необходими процедури на своя собствена отговорност и за своя сметка. Свържете се
с компетентните власти за подробности относно процедурите.
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Лицензионно споразумение и търговски
марки
Лицензионно споразумение с краен потребител
Софтуерът, доставен с това устройство и неговите носители, е собственост на компанията Sony
Corporation и/или нейните дъщерни дружества и нейните доставчици и лицензодатели.
Sony ви предоставя неексклузивен ограничен лиценз за ползване на софтуера само във връзка с
устройството, на което е инсталиран или доставен. Собствеността на софтуера не се продава,
прехвърля или по друг начин предава.
Не използвайте никакви средства за откриване на изходния код или какъвто и да е компонент на
софтуера, за възпроизвеждане и разпространение на софтуера или модификация на същия. Вие
имате право да прехвърляте правата и задълженията по отношение на софтуера на трети страни
само заедно с устройството, с което сте получили софтуера, при условие че третата страна се
съгласи писмено да бъде обвързана с условията на този лиценз.
Този лиценз важи за експлоатационния срок на това устройство. Той може да бъде прекратен чрез
прехвърляне на вашите права по отношение на устройството на трета страна в писмена форма.
Неспазването на някое от общите условия ще прекрати незабавно лиценза.
Sony и нейните доставчици и лицензодатели - трети страни запазват всички права, право на
собственост върху и ползи от софтуера. Доколкото софтуерът съдържа материал или код на трета
страна, същата ще бъде бенефициент на тези условия.
Този лиценз се ръководи от законите на Япония. Ако е приложимо, горепосоченото се отнася за
законните права на потребителите.
В случай че софтуер, придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, се предоставя
с допълнителни общи условия, те ще ръководят също притежанието и използването от ваша страна
на софтуера.

Търговски марки, упоменаване и авторски права
©2014 Sony Corporation и свързаните с нея лица.
Sony и Xperia са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
Bluetooth е търговска марка или регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG Inc. и всяко
използване на тази марка от Sony е лицензирано.
Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени.
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