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Jótállás
Korlátozott jótállás
A jelen korlátozott jótállás alapján a Sony Corporation vagy annak helyi társvállalata garantálja a készülék
tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes működését a vevő eredeti vásárlásának időpontjában.
Amennyiben készülékének garanciális szervizre van szüksége, vigye vissza ahhoz a forgalmazóhoz, akitől
megvásárolta azt, vagy forduljon a Sony helyi szervizpartneréhez.
Amennyiben készüléke a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál használat
vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a Sony hivatalos forgalmazói vagy szervizpartnerei
abban az országban/régióban, ahol a készüléket vásárolta, az itt rögzített feltételek és kikötések alapján
belátásuk szerint megjavítják a készüléket, vagy visszatérítik a teljes vételárát.
A Sony és szervizpartnerei fenntartják maguknak a jogot arra, hogy kezelési költséget számítsanak fel, ha a
visszaküldött készülék nem felel meg a jelen jótállási feltételeknek.
Az egyes országokra és régiókra vonatkozó jótállás és feltételek ismertetése az Országra/régióra vonatkozó
speciális jótállási feltételek című fejezetben található.
Megjegyzés

Egyes személyes beállítások, letöltések és más információk a készülék javítása vagy cseréje esetén elveszhetnek.
Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások értelmében előfordulhat, hogy a Sony nem
készíthet biztonsági másolatot bizonyos letöltött tartalmakról. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle
elveszett információért, továbbá kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. Mielőtt a készüléket javításra vagy
cserére átadja, mindig készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról, többek között a letöltésekről, a
naptárról és a névjegyekről.

Feltételek
1 A jelen korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő készülékhez bemutatja
a Sony hivatalos forgalmazója által kibocsátott eredeti, módosítás nélküli nyugtát is, amely tartalmazza a
vásárlás dátumát és a készülék sorozatszámát (egyes országokban/régiókban egyéb információk
megadását is kérhetik). A Sony fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az
információt a készülék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2 Ha a Sony megjavítja vagy kicseréli a készüléket, a megjavított vagy kicserélt készülék jótállási időszaka
az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól számított kilencven (90) napra terjed
ki, attól függően, hogy melyik időszak a hosszabb. A javítás vagy csere a működés szempontjából
egyenértékű feljavított részegységekkel is teljesíthető. A kicserélt alkatrészek vagy összetevők a Sony
tulajdonába kerülnek.
3 A jótállás nem vonatkozik a készülék alábbi okok következtében fellépő meghibásodására:
• Normál elhasználódás és kopás.
• A vonatkozó IP-besorolási korlátozásokat meghaladó mértékű környezetben való használat (beleértve
a folyadék okozta károsodást vagy a készülék ilyen használatból eredő belső nedvesedését).
• A Sony készülékre vonatkozó használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyása
következtében felmerülő meghibásodás vagy helytelen használat.
Nem érvényes a jótállás ezenkívül a készülék baleset, szoftver- vagy hardvermódosítás, valamint vis
major következtében fellépő meghibásodása esetén.
4 Az újratölthető akkumulátor végül elhasználódik az ismételt feltöltéstől és lemerítéstől. Ez a normál
elhasználódásból és kopásból adódik, és nem jelent hibás működést. Amikor a készenléti vagy a
beszélgetési idő észlelhetően lerövidül, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony kizárólag a Sony által
jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.
A kijelző fényereje és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes készülékek esetében. Parányi világos
vagy sötét pontok is megjelenhetnek a kijelzőn. Ezeket hibás képpontoknak nevezik, és akkor
fordulhatnak elő, amikor egyes pontok hibásan működnek, és nem állíthatók helyre. Két hibás képpont
még elfogadhatónak tekintendő.
A kamerakép megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes készülékek esetében. Az ilyen eltérések nem
szokatlanok, és nem jelentik azt, hogy a kameramodul hibás.
2
Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.

5 A készülék által használt mobilhálózatot a Sony vállalattól független szolgáltató biztosítja, ezért a Sony
nem felelős az adott rendszer működéséért, rendelkezésre állásáért, elérhetőségéért, szolgáltatásaiért
vagy hatóköréért.
6 A jótállás nem érvényes a készülék olyan károsodása, hibás működése és/vagy meghibásodása esetén,
amely nem a Sony hivatalos partnerei által végzett telepítések, módosítások, javítások, illetve a termék
szétszerelése következtében lép fel.
7 Nem érvényes a jótállás a készülék olyan károsodása, hibás működése és/vagy meghibásodása esetén
sem, amelyet nem a készülékhez tervezett, nem Sony márkájú eredeti tartozékok vagy más
perifériaeszközök használata okoz.
8 A Sony kizár minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást a készülékben vagy a perifériaeszközökben
keletkezett olyan károsodással, hibás működésekkel és/vagy meghibásodásokkal kapcsolatban,
amelyeket vírusok, trójai programok, kémprogramok vagy más kártevő szoftverek okoznak. A Sony azt
javasolja, hogy telepítsen megfelelő vírusvédelmi szoftvereket a készülékre és az arra csatlakoztatott
perifériaeszközökre, és a készülék hatékonyabb védelme érdekében rendszeresen frissítse azokat.
Köztudott azonban, hogy az ilyen szoftverek nem biztosítják a készülék vagy a perifériaeszközök teljes
körű védelmét, ezért a Sony elutasít minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást abban az esetben, ha a
víruskereső szoftver nem működik megfelelően.
9 • Egyesült államokbeli ügyfelek esetén
A Sony nem vállal felelősséget semmilyen munka- vagy alkatrészköltségért, amely egy, a Sony
hivatalos szervizközpontjától eltérő szolgáltató/szerviz által végzett javításokkal vagy szervizeléssel
kapcsolatban lép fel.
• Egyéb országokban vagy régiókban élő ügyfelek esetén
A készüléken lévő bármely zár megsértése a jótállás megszűnését vonja maga után.
10 Ezen a korlátozott jótálláson kívül nincs más, írásbeli vagy szóbeli kifejezett jótállás. Minden vélelmezett
jótállás, korlátozás nélkül beleértve a forgalomba hozhatóságra, illetve a meghatározott célra való
alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást, kizárólag ezen korlátozott jótállás időtartamára
vonatkozik. A Sony és licencpartnerei semmilyen körülmények között nem felelősek semmiféle véletlen
vagy következményes kárért, beleértve többek között a kereskedelmi veszteségeket és a profit
elvesztését. Ezek a kárigények jogilag teljes mértékben visszautasíthatók.
Egyes országokban/régiókban nem engedélyezett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy
korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása, ezért előfordulhat, hogy a fenti
korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre.
Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő hatályos törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a
vevőnek a kereskedővel szembeni, az értékesítési/beszerzési szerződésben biztosított jogait.
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Jótállási időszak
A következő régiókra vonatkozó jótállási időszakok mobil eszközökre vonatkoznak. A tartozékok (beleértve
a mobilkészülékkel együtt szállított tartozékokat) jótállási időszakait az Országra/régióra vonatkozó
speciális jótállási feltételek tartalmazzák.

Amerikai kontinens
A mobileszközökre vonatkozó alábbi jótállási időszakok a készülék vásárlási helyétől függően érvényesek. A
tartozékok (beleértve a mobilkészülékkel együtt szállított tartozékokat) jótállási időszakait az Országra/
régióra vonatkozó speciális jótállási feltételek tartalmazzák.
Ország/régió

Jótállás

Egyesült Államok

12 hónap

Ázsia
A mobileszközökre vonatkozó alábbi jótállási időszakok a készülék vásárlási helyétől függően érvényesek. A
tartozékok (beleértve a mobilkészülékkel együtt szállított tartozékokat) jótállási időszakait az Országra/
régióra vonatkozó speciális jótállási feltételek tartalmazzák.
Ország/régió

Jótállás

Kontinentális Kína

12 hónap

Hongkong

12 hónap

Kazahsztán

12 hónap

Makaó

12 hónap

Malajzia

12 hónap

Szingapúr

12 hónap

Tajvan

12 hónap

Thaiföld

12 hónap

Vietnam

12 hónap

Európa
A mobileszközökre vonatkozó alábbi jótállási időszakok a készülék vásárlási helyétől függően érvényesek. A
tartozékok (beleértve a mobilkészülékkel együtt szállított tartozékokat) jótállási időszakait az Országra/
régióra vonatkozó speciális jótállási feltételek tartalmazzák.
Ország/régió

Jótállás

Ausztria

24 hónap

Belgium

24 hónap

Bulgária

24 hónap

Horvátország

24 hónap

Ciprus

24 hónap

Cseh Köztársaság

24 hónap

Dánia

24 hónap

Észtország

24 hónap

Finnország

24 hónap

Franciaország

24 hónap
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Németország

24 hónap

Görögország

24 hónap

Magyarország

24 hónap

Izland

24 hónap

Írország

24 hónap

Olaszország

24 hónap

Lettország

24 hónap

Liechtenstein

12 hónap

Litvánia

24 hónap

Luxemburg

24 hónap

Hollandia

24 hónap

Norvégia

24 hónap

Lengyelország

24 hónap

Portugália

24 hónap

Románia

24 hónap

Orosz Föderáció

12 hónap

Szlovákia

24 hónap

Szlovénia

24 hónap

Spanyolország

24 hónap

Svédország

24 hónap

Svájc

24 hónap

Ukrajna

12 hónap

Egyesült Királyság

24 hónap
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Országra/régióra vonatkozó speciális jótállási
feltételek
A mobilkészülékhez mellékelt tartozékokra vonatkozó korlátozott jótállási idő egy (1) év a mobilkészülék
eredeti vásárlási dátumától számítva, kivéve, ha az alábbi országok/régiók ettől eltérően nem határozzák
meg, vagy a külön garanciakártyában más nem szerepel.
Megjegyzés

Egyes országokban/régiókban további információra (például érvényes garancialevélre) lehet szükség.

Korlátozott jótállás Kontinentális Kínában
A jelen korlátozott jótállás alapján a Sony Corporation vagy annak helyi társvállalata garantálja a készülék
tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes működését a vevő eredeti vásárlásának időpontjában és az
azt követő egyéves (1 éves) időszakban. A készülékhez adott minden eredeti tartozékra a helyi San Bao
mobilkészülék-szabályzat szerinti jótállás vonatkozik.
Amennyiben a készülék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál
használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a hivatalos Sony forgalmazók vagy
szervizpartnerek abban az országban/régióban, ahol a készüléket vásárolták, a feltételek, fogyasztói
jogszabályok és a mobilkészülékekre vonatkozó helyi San Bao szabályzat alapján belátásuk szerint
megjavítják vagy kicserélik a készüléket, illetve visszatérítik a vételárát.
Egyes személyes beállítások, letöltések és más információk a készülék javítása vagy cseréje esetén
elveszhetnek. Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások értelmében előfordulhat,
hogy a Sony nem készíthet biztonsági másolatot bizonyos letöltött tartalmakról. A Sony nem vállal
semmilyen felelősséget semmiféle elveszett információért, továbbá kártérítést sem fizet semmilyen ilyen
veszteségért. Mielőtt a készüléket javításra vagy cserére átadja, mindig készítsen biztonsági másolatot a
készüléken tárolt összes adatról, többek között a letöltésekről, a naptárról és a névjegyekről.
Ha a Sony megjavítja a készülékeket, a megjavított készülék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még
hátralevő időtartamra vagy a javítástól számított harminc (30) napra terjed ki, attól függően, hogy melyik
időszak a hosszabb. A javítás a működés szempontjából egyenértékű feljavított részegységekkel is
teljesíthető. A kicserélt alkatrészek vagy összetevők a Sony tulajdonába kerülnek.
Ha a fentiek és a termékhez mellékelt San Bao garancialevél tartalma között ellentmondás van, akkor a San
Bao jótállás élvez elsőbbséget.

Korlátozott jótállás Hongkongban
A jelen korlátozott jótállás alapján a Sony Corporation vagy annak helyi társvállalata garantálja a készülék
tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes működését a vevő eredeti vásárlásának időpontjában és az
azt követő egyéves (1 éves) időszakban. A készülékhez adott minden eredeti tartozékra a vásárlás
dátumától számított hat (6) hónapig érvényes jótállás vonatkozik.
Amennyiben a készülék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál
használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a Sony hivatalos forgalmazói vagy
szervizpartnerei abban az országban/régióban, ahol a készüléket vásárolták, az itt rögzített feltételek és
kikötések alapján belátásuk szerint megjavítják a készüléket vagy visszatérítik a teljes vételárát.
Megjegyzés

Egyes személyes beállítások, letöltések és más információk a készülék javítása vagy cseréje esetén elveszhetnek.
Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások értelmében előfordulhat, hogy a Sony nem
készíthet biztonsági másolatot bizonyos letöltött tartalmakról. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle
elveszett információért, továbbá kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. Mielőtt a készüléket javításra vagy
cserére átadja, mindig készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról, többek között a letöltésekről, a
naptárról és a névjegyekről.
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Korlátozott jótállás Tajvanon
A jelen korlátozott jótállás alapján a Sony Corporation vagy annak helyi társvállalata garantálja a készülék
tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes működését a vevő eredeti vásárlásának időpontjában és az
azt követő egyéves (1 éves) időszakban. A készülékhez adott minden eredeti tartozékra a vásárlás
dátumától számított hat (6) hónapig érvényes jótállás vonatkozik.
Amennyiben a készülék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál
használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a Sony hivatalos forgalmazói vagy
szervizpartnerei abban az országban/régióban, ahol a készüléket vásárolták, az itt rögzített feltételek és
kikötések alapján belátásuk szerint megjavítják a készüléket vagy visszatérítik a teljes vételárát.
Megjegyzés

Egyes személyes beállítások, letöltések és más információk a készülék javítása vagy cseréje esetén elveszhetnek.
Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások értelmében előfordulhat, hogy a Sony nem
készíthet biztonsági másolatot bizonyos letöltött tartalmakról. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle
elveszett információért, továbbá kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. Mielőtt a készüléket javításra vagy
cserére átadja, mindig készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról, többek között a letöltésekről, a
naptárról és a névjegyekről.

Bővített szolgáltatás az Európai Gazdasági Térségben (EGT), Svájcban és a Török
Köztársaságban
Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik tagállamában, illetve Svájcban vagy a Török Köztársaságban
vásárolta meg az eszközt, és az EGT tagállamaiban, illetve Svájcban vagy a Török Köztársaságban kívánja
értékesíteni, az eszköz szervize az EGT bármely tagállamában, Svájcban vagy a Török Köztársaságban is
ellátható az abban az országban/régióban érvényes jótállási feltételek mellett, amelyben a szervizt kérte,
feltéve ha az adott országban/régióban ugyanazt az eszközt egy Sony által megbízott forgalmazó
forgalmazza. Ha meg szeretné tudni, hogy készülékét forgalmazzák-e abban az országban/régióban, ahol
tartózkodik, hívja fel a Sony ügyfélszolgálatát. Vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatások csak abban
az országban/régióban vehetők igénybe, ahol a készüléket eredetileg megvásárolta, mivel előfordulhat,
hogy a készülék külseje vagy belső megoldásai eltérhetnek a más országokban/régiókban értékesített
ugyanazon típusoktól. Ne feledje, hogy a SIM-zárolású eszközök javítása időnként nem lehetséges.

Speciális információ spanyolországi ügyfeleknek
A korlátozott jótállás mellett a garanciára jogosult két (2) évre szóló jogi jótállással rendelkezik a 1/2007. sz.
november 16-i Királyi törvényerejű rendelet rendelkezéseivel összhangban, amely az általános fogyasztóés felhasználóvédelmi törvény és egyéb kiegészítő jogszabályok szövegét módosítja.

Speciális információ portugál ügyfeleknek
Ha Portugáliában vásárolta meg ezt a terméket, a termék által nyújtott korlátozott jótállás nem érinti a
fogyasztók törvényes jogait. Így amikor a fogyasztók Portugáliában vásárolják ezt a terméket, joguk van két
(2) évre szóló jogi jótállásra a 2003/67. sz április 8-i törvényrendelet értelmében, amelyet a 2008/84 sz.
törvényrendelet módosított.
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Útmutatások a biztonságos és hatékony
használathoz
Az alábbi útmutatások a saját biztonsága és a készülék meghibásodásának megelőzése érdekében
fontosak. Ha bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy a készüléke megfelelően működik-e, akkor
használat előtt vizsgáltassa meg egy hivatalos Sony szervizpartnerrel.
Figyelmeztetés

Az utasítások be nem tartása tűzveszélyt, áramütést, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Kérjük, a
készülék használatba vétele előtt olvassa el a következő tájékoztatásokat.

A készülék megóvása és használata
Figyelmeztetés

• Ne használjon olyan sérült készüléket, amelynek többek között repedt a kijelzője vagy horpadt a hátlapja, mivel az
sérülést vagy kárt okozhat.
• A készüléket ne tegye ki tűz vagy hő hatásának.
• Ha a készülék nem vízálló, akkor az USB csatlakozóba, headset-csatlakozóba vagy a készülék bármelyik nyílásába ne
kerüljön víz. Ne töltse a készüléket, ha bármelyik csatlakozóba víz került. Vízbehatolás esetén kérjük, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Sony szervizzel, ahol megvizsgálják a készüléket.
• Ha a készüléke vízálló, akkor is kerülje el, hogy szennyezett víz, vagy bármilyen más folyadék (pl. üdítőital, tengervíz,
izzadság stb.) jusson az USB csatlakozóba vagy a készülék bármely más nyílásába. Ne töltse a készüléket, ha az ilyen
csatlakozók vagy nyílások nedvesek. A készüléket csak az ilyen csatlakozók vagy nyílások kiszárítása után töltse.
• Ne töltse a készüléket nedves környezetben, mosogató vagy fürdőkád közelében. Nedves kézzel ne csatlakoztassa
vagy csatlakoztassa le a töltőt.
• Az IP védettségi besorolástól függetlenül, az USB csatlakozóba, headset-csatlakozóba vagy a készülék bármely más
nyílásába ne kerüljön fémtárgy, vagy külső anyag, például por. Ha fémtárgyak vagy külső anyagok kerültek a
csatlakozókba, akkor a töltés megkezdése előtt tisztítsa meg őket.
• A készülék szervizelését kizárólag a Sony hivatalos szervizpartnerei végezhetik. Ne próbálja meg szétszerelni vagy
javítani a készüléket. A készülék megsérülhet, vagy Ön sérülést szenvedhet.
• Ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert az akkumulátor megsérülhet, és ez személyi sérülést vagy
készülékkárosodást okozhat.
• A készüléket ne érje nagy erőhatás vagy rázkódás. A készülék leejtése, meghajlítása, eldobása esetén, vagy ha
rálép, az akkumulátor megsérülhet. Ha azt feltételezi, hogy az akkumulátor megsérült, ne használja tovább a
készüléket, és küldje be egy hivatalos Sony szervizbe.
• A telefont ne lyukassza ki hegyes tárggyal.
• A készüléket ne tegye szoros nadrágzsebbe, mert a kijelző és a hátlap meghajolhat, amikor leül vagy mozog.
• Hosszú idejű használat vagy töltés esetén a készülék túlmelegedhet, ha Ön szorosan érintkezik a készülékkel vagy a
töltővel.
• Alvás közben a készülék ne legyen a testén vagy az ágyban. A készüléket ne tegye paplan, párna, vagy a teste alá,
különösen akkor ne, ha a töltő csatlakoztatva van, mert a készülék túlmelegedhet.
• A készüléket úgy töltse, hogy a készülék és a töltő jól szellőző helyen legyen.
• Ügyeljen arra, hogy folyamatos használat, vagy töltés esetén a készülék felmelegedhet. Ügyeljen arra is, hogy ne
érintkezzen folyamatosan a készülékkel, vagy véletlenül, ha ruhazsebbe teszi, vagy elalszik. A készülékkel való
folyamatos érintkezés esetén a bőr enyhén megéghet, vagy más bőrirritáció léphet fel.
• A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek lenyelése komoly veszélyt
jelenthet, például fulladás vagy bélsérülések veszélyét. Ha valaki mágnest nyelt le, haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni. A véletlen lenyelés megelőzése érdekében a készüléket tartsa távol gyermekektől és felügyeletre szoruló
személyektől.
• Ne használja a készüléket, illetve kapcsolja ki a rádió adó-vevő funkcióját olyan helyeken, ahol tilos a használatuk,
illetve ahol erre felszólítják.
• A készülék alkalmas arra, hogy ellenálljon bizonyos mértékű nedvességnek vagy pornak, de ügyeljen arra, hogy csak
az IP-védettségi besorolásának megfelelően, a rendeltetésszerű használat korlátain belüli körülmények között
használja. A készülék IP-védettségi szintjét például a szélsőségesen nagy páratartalmú, vízmélységű,
folyadéknyomású vagy nagy mennyiségű port tartalmazó környezetek körülményei lépik túl.
Megjegyzés

• Gondosan bánjon a készülékkel, és ne tegye ki szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának. Ne
használja a készüléket -10 °C(+14°F) alatt, illetve +35 °C(+95°F) felett.
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• A készülék képernyőjét ajánlott az Ön XperiaTM modelljéhez készült képernyőborítóval vagy képernyővédővel
védeni. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését,
mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a
jótállást is érvényteleníthetik.
• Körültekintően válassza meg, hogy hová helyezi a készüléket. Ne tegye ki erős nyomásnak a kijelzőt például azzal,
hogy zsebre teszi a készüléket, és ráül, vagy meghajlítja, amikor gyorsan lehajol valamiért. Az ehhez hasonló
nyomás a kijelző eltörését okozhatja.
• A készüléket puha, enyhén benedvesített törlőruhával tisztítsa.
• A készülék gondatlan vagy hanyag kezelése érvénytelenné teheti a jótállást.

Látás egészségügyi emlékeztető (Tajvan)
A Sony Corporation törődik Önnel, kérjük, óvja szemeit, ne terhelje meg a szemét. Baráti emlékeztető: A
túlzott használat a látás romlását okozhatja. Javasoljuk, hogy:
1 Tartson 10 perc szünetet 30 perc használat után.
2 Két évesnél fiatalabb gyermekek nem nézhetik a képernyőt, két évesnél idősebb gyermekek pedig
kizárólag maximum napi egy órán át nézhetik a képernyőt.

Vészhívások
A hívások nem garantálhatók minden körülmények között. Ne támaszkodjon kizárólag a mobilkészülékekre
az alapvető kommunikáció során. Előfordulhat, hogy a hívások nem működnek minden területen, minden
hálózaton vagy bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy mobilkészülék-funkciók használata esetén.
Megjegyzés

Egyes készülékek nem támogatják a hanghívásokat, a vészhívásokat is beleértve.

Töltés
Figyelmeztetés

Ha nem Sony márkájú töltőberendezést használ, az biztonsági kockázatokat rejthet magában.
Ne próbálja meg átalakítani vagy módosítani az USB-kábelt vagy a dugót.
Ne erőltesse a dugót, ha nem illeszkedik a hálózati aljzatba, mert ez áramütést okozhat.
Kizárólag a jelzett módon csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz.
Ha az eszközt USB-kábellel tölti, győződjön meg róla, hogy az USB-kábel úgy van-e elhelyezve, hogy ne lehessen
rálépni, megbotlani benne vagy más módon ne sérüljön meg, vagy ne érje erőhatás.
• Ne használja a töltőt kültéren vagy nedves helyeken.
• Tisztítás előtt húzza ki a töltőt, hogy csökkentse az áramütés kockázatát.
• Távolítsa el a töltőt a konnektorból úgy, hogy az adaptert fogja meg, nem USB-kábelt. Ez csökkenti a kábel
sérülésének kockázatát.
•
•
•
•

Megjegyzés

• Ha az eszköz teljesen fel van töltve, húzza ki a tápegységet. Amikor a tápegység csatlakoztatva van, kis mértékű
áramveszteség lehet.
• Az akkumulátort +5°C (+41°F) és +35°C (+95°F) közötti hőmérsékleten töltse.

Akkumulátor
Figyelmeztetés

• Ne próbálja kicserélni az akkumulátort – megrongálhatja az akkumulátort, ami túlhevülést, robbanást, tüzet, anyagi
kárt, vagy személyi sérülést okozhat. A telefon akkumulátorának szervizelését és hulladékkezelését hivatalos Sony
szakszerviznek kell végeznie.
Megjegyzés

Az újratölthető akkumulátorok hosszú élettartama megfelelő kezeléssel biztosítható. Az új vagy a hosszabb ideig nem
használt akkumulátorok kapacitása átmenetileg alacsonyabb lehet.
• Az akkumulátor maximális kapacitásának eléréséhez szobahőmérsékleten használja azt. Alacsony hőmérsékleten az
akkumulátor kapacitása csökkenni fog.
• Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
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Memóriakártya
Ha a készülék cserélhető memóriakártyával van ellátva, akkor általában kompatibilis a megvásárolt
eszközzel, de előfordulhat, hogy nem kompatibilis más eszközökkel vagy a memóriakártyák
tulajdonságaival. A vásárlás előtt vagy a használat előtt ellenőrizze a többi eszközt, hogy kompatibilisek-e.
Ha a készülék memóriakártya-olvasóval van ellátva, akkor megvásárlás vagy használat előtt ellenőrizze a
memóriakártya kompatibilitását.
A memóriakártyákat általában a szállítás előtt formázzák. A memóriakártya újraformázásához használjon
kompatibilis eszközt. A részleteket lásd a készülék kezelési útmutatójában, vagy lépjen kapcsolatba a Sony
ügyfélszolgálatával.

A memóriakártya használatával kapcsolatos óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne tegye ki a memóriakártyát nedvességnek.
Ne érintse meg a csatlakozót a kezével vagy valamilyen fémtárggyal.
Ne érintse meg és ne hajlítsa meg a memóriakártyát.
Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a memóriakártyát.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nedves vagy korrozív helyeken, vagy túl magas
hőmérsékleten, például zárt autóban nyáron, közvetlen napfényben vagy fűtés közelében, stb.
Ügyeljen, hogy ne kerüljön szennyeződés, port vagy idegen tárgy a memóriakártya-nyílásba.
Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a memóriakártyát. Előfordulhat, hogy a memóriakártya
nem működik megfelelően, ha nincs teljesen behelyezve.
Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. Nem vagyunk felelősek a
memóriakártyán tárolt tartalom elvesztéséért vagy károsodásáért.
Ne vegye ki a memóriakártyát, amikor a készülék be van kapcsolva. A felvett adatok megsérülhetnek
vagy elveszhetnek, ha akkor távolítja el, amikor a készülék be van kapcsolva.

SIM-kártya
Ne helyezzen be olyan SIM-kártyát, amely nem kompatibilis a SIM-kártyanyílással, mivel ez véglegesen
károsíthatja a SIM-kártyát vagy a készüléket. Ha a saját vagy más eszközbe történő behelyezéshez adapter
szükséges, ne helyezze be a SIM-kártyát közvetlenül a szükséges adapter nélkül.
Megjegyzés

A Sony nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget a nem kompatibilis vagy módosított SIM-kártyák használatából
eredő károkért.

Antenna
Ha nem a Sony által forgalmazott antenna eszközt használ, az károsíthatja a mobil eszközét, csökkentheti a
teljesítményét és a meghatározott határértékek felett Specific Absorption Rate (SAR) szintet
eredményezhet. Ne takarja el az antennát a kezével, mivel az befolyásolja a hívás minőségét és a
teljesítményszinteket, és csökkentheti a beszélgetési és készenléti időt.

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet
Figyelmeztetés

Ritka, de az elektronikus készülék szikrákat okozhat. A potenciálisan robbanásveszélyes területeken lévő szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami testi sérülést vagy akár halált okozhat. A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetek gyakran, de nem mindig, egyértelműen jelezve vannak.
• Kapcsolja ki a készüléket, ha potenciálisan robbanásveszélyes területen tartózkodik.
• Ne használja a készülékét robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutaknál, üzemanyagraktárakban, vegyi
üzemekben, illetve más tűz- vagy robbanásveszélyes helyen.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag közelében, mivel a hő tüzet okozhat.
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Robbantási területek
Figyelmeztetés

Kapcsolja ki az összes elektronikus eszközt robbantási területen vagy olyan területeken, ahol „Kapcsolja ki az adó-vevő
rádiókészüléket” figyelmeztetést lát, hogy ne zavarja a robbantási műveleteket. Az építési személyzet gyakran használ
távvezérlős RF-eszközöket a robbanóanyagok kioldásához.

Tartozékok
A tartozékok befolyásolhatják az RF-kitettséget, a rádióteljesítményt, a hangerőt, az elektromos
biztonságot, és más területekre is hatással lehetnek.
A Sony nem teszteli a nem eredeti tartozékokat, és a garancia nem terjed ki az eszközök olyan
meghibásodására, amelyek az ilyen tartozékok használatából erednek. A nem eredeti tartozékok és
alkatrészek kockázatot jelenthetnek az egészségre vagy a biztonságra. A nem eredeti tartozékok
teljesítményromlást, a készülék károsodását, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak. Harmadik felek
tartozékainak használata a jelentéstől eltérő SAR-szinteket eredményezhet.
• Kizárólag tanúsított tartozékokat használjon.
• Ne viseljen/használjon Bluetooth headsetet, ha az kényelmetlen, vagy a készülék nyomásnak van kitéve.

Személyes orvosi eszközök
A mobilkészülékek és rádióadóval ellátott eszközök befolyásolhatják a beültetett orvosi berendezések
működését. Az eszköz használata előtt, ha személyes orvosi berendezés közelében szeretné használni,
kérjük, konzultájon az orvosával és az orvosi berendezés gyártójával.
• Mielőtt az eszközt beültetett szívritmus-szabályozó (pacemaker), illetve más orvostechnikai berendezés
közelében használná, konzultáljon hivatalos egészségügyi szakemberrel, és olvassa el az orvostechnikai
eszköz gyártója által biztosított tudnivalókat.
• Ha szívritmus-szabályozó vagy más orvostechnikai berendezés közelében vagy kórház területén
tartózkodik, illetve ha beépített szívritmus-szabályozóval vagy cochleáris implantátummal rendelkezik,
esetleg hallókészüléket használ, a termék használata előtt konzultáljon hivatalos egészségügyi
szakemberrel, és olvassa el az orvostechnikai berendezés gyártója által biztosított tudnivalókat.
• Tartson legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságot az eszköz és az orvostechnikai berendezés között az
interferencia kockázatának csökkentése érdekében.
• Kapcsolja ki a készülékét, ha gyanítja, hogy interferenciát okoz.
• Ha szívritmusszabályozója van, akkor a készüléket telefonálás közben a szívritmusszabályozóval
ellentétes oldalon használja, és ne hordja a készüléket a mellényzsebben.
A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a
szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök
működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi
eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Vezetés
• Bizonyos esetekben a járműgyártók megtilthatják a mobilkészülékek használatát járműveikben, hacsak
nem használ kihangosító készletet külső antennával.
• Keresse fel a jármű gyártójának képviselőjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mobilkészülék vagy
a Bluetooth-kihangosító nincs hatással a jármű elektronikus rendszerére.
• Mindig a vezetésre figyeljen, és kövesse a helyi törvényeket és előírásokat a mobilkészülékek vezetés
közbeni használatával kapcsolatosan.
• Ne helyezze a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen más vezeték nélküli berendezést sem a
gépkocsi légzsákjai fölötti részre.
• Ne használja a GPS funkciót olyan módon, hogy elvonja a figyelmét a vezetéstől.
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GPS/Helymeghatározás alapú funkciók
Egyes eszközök GPS/Helymeghatározás alapú funkciókkal rendelkeznek. A Helymeghatározás funkciót az
„Ahogy van” és „Minden hibával” részben találhatja. A Sony nem tesz semmilyen kijelentést vagy nem nyújt
semmilyen garanciát az ilyen helymeghatározási információk pontosságára vonatkozóan.
Előfordulhat, hogy a helymeghatározó információk használata nem megszakítható vagy hibamentes, és a
hálózati szolgáltatás elérhetőségétől is függhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos környezetekben,
mint például az épület belső terében vagy épületek szomszédságában, a funkció csökkenhet vagy
előfordulhat, hogy nem használható.

Repülőgép üzemmód
A Bluetooth és a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) funkcionalitása, ha az rendelkezésre áll az eszközön,
engedélyezhető a repülőgép módban, de tilos lehet a repülőgépen vagy más olyan területeken, ahol tilos a
rádiós átvitel. Ilyen környezetekben kérjük, kérjen engedélyt, mielőtt bekapcsolná a Bluetooth vagy a WLAN
funkciót repülőgép módban.

Rosszindulatú program
A rosszindulatú program olyan szoftver, amely károsíthatja az eszközt. A rosszindulatú programok vagy a
káros alkalmazások vírusokat, férgeket, kémprogramokat és egyéb nem kívánt programokat
tartalmazhatnak. Habár a készülék rendelkezik biztonsági intézkedésekkel az ilyen erőfeszítések ellen, a
Sony nem garantálja vagy nem jelenti ki, hogy a rosszindulatú programok számára az eszköz
behatolhatatlan lesz. Ugyanakkor csökkentheti a rosszindulatú programok támadásainak kockázatát, ha
gondosan jár el tartalom letöltésekor vagy az alkalmazások elfogadásakor, tartózkodjon az ismeretlen
forrásokból érkező üzenetek megnyitásától vagy megválaszolásától, használjon megbízható
internetszolgáltatást, és csak ismert, megbízható forrásokból töltsön le tartalmat az eszközére.

Személyes adatok védelme
A készülék leselejtezése előtt törölje a személyes adatokat. Az adatok törléséhez használja a gyári
visszaállítást. Ha törli az adatokat a készülék memóriájából, az nem jelenti azt, hogy azok nem állíthatók
helyre. A Sony nem vállal garanciát az adatok helyreállítására vonatkozóan, és nem vállal felelősséget az
adatok nyilvánosságra hozásáért még a gyári visszaállítást követően sem.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben.)
Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy termék nem kezelhető
háztartási hulladékként – kérjük, hogy azt elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes
hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
vásárolta.

Eszközök 3D megtekintési képességekkel
Ha 3D-s megtekintést lehetővé tévő eszközzel készített 3D-s képeket néz, a 3D-kompatibilis monitoron
megjelenő képek megtekintésekor kényelmetlenséget tapasztalhat szemfájás, fáradtság vagy hányinger
formájában. Az ilyen jellegű tünetek elkerülése érdekében azt ajánljuk, hogy tartson rendszeresen szünetet.
Ugyanakkor meg kell határoznia magának a szükséges szünetek hosszát és gyakoriságát, mivel az egyéntől
függően változik. Ha bármilyen kényelmetlenséget tapasztal, hagyja abba a 3D-s képek nézését, amíg
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jobban nem érzi magát, és szükség esetén forduljon orvoshoz. További információkért olvassa el a
készülékkel használt 3D-eszköz vagy 3D-szoftver használati útmutatóját.

TTY terminálok az Egyesült Államokban
TTY terminálját használhatja Sony készülékével. A kisegítő lehetőségekkel és a speciális igényű
személyeknek szóló megoldásokkal kapcsolatos információkért keresse fel a https://www.xperiainfo.com/
about-us/sustainability/accessibility/overview.html oldalt, vagy keresse fel a Sony vállalatot a
1-855-806-8464 elérhetőségen.
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Az RF hatásának való kitettség és a Specific
Absorption Rate/fajlagos elnyelési tényező
(SAR)
Az RF hatásának való kitettség és a Specific Absorption Rate (fajlagos elnyelési
tényező) (SAR)
Az SAR adatinformációkat olyan országok lakóinak adják meg, amelyek elfogadják a Nemzetközi Nem
Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság (ICNIRP) vagy a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (IEEE)
által ajánlott SAR-határértékeket. Az ICNIRP 2 W/kg SAR-határértéket határoz meg a testszövet tíz (10)
grammjára átlagolva, míg az IEEE 1,6 W/kg SAR-határértéket határoz meg egy (1) gramm testszövetre. Ezek
az előírások olyan biztonsági határértékeket tartalmazó tudományos irányelveken alapulnak, amelyek kortól
és egészségi állapottól függetlenül minden személy biztonságát garantálják.
A SAR-értékek és a vizsgálati távolságok a mérési módszertől, a tesztelt készüléktől (telefon vagy táblagép)
és a Wi-Fi hotspot-funkció használatától függően eltérnek, de csak a legmagasabb SAR-értékeket mutatjuk
be.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, World Health Organization) megállapította, hogy az aktuális
tudományos eredmények szerint a táblagépek és telefonok használata nem igényel speciális
óvintézkedéseket. A témával kapcsolatos további tájékoztatásért keresse fel a következő honlapot: who.int/
Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields. További SAR értékekkel kapcsolatos információkat találhat a
Mobile and Wireless Forum oldalon: https://www.mwfai.org/.
A SAR-értékekre és a rádiófrekvenciás energia-kitettségre vonatkozó további tudnivalókért keresse fel a
következő weboldalt: https://www.xperiainfo.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar.html.
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Export szabályozások
A készülékre és a kiegészítőkre exportellenőrzési törvények és rendeletek vonatkozhatnak.
A készülék és a kiegészítők exportálása vagy újraexportálása esetén az ügyfelek vállalják annak a
felelősségét és költségeit, hogy a vonatkozó szabályoknak megfelelően járnak el. Vegye fel a kapcsolatot az
illetékes hatóságokkal a megfelelő eljárásokra vonatkozó részletekért.
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Licenc megállapodás és védjegyek
Végfelhasználói licenc megállapodás
Az eszközhöz tartozó szoftver és média a Sony Corporation és/vagy társult vállalatai, szállítói és
licencpartnerei tulajdonában áll.
A Sony nem kizárólagos, korlátozott licencet biztosít Önnek a szoftver használatára vonatkozóan kizárólag
azzal a készülékkel együtt, amelyre telepítve van vagy amellyel szállítottuk. A szoftver tulajdonjogát nem
értékesítjük, nem ruházzuk át vagy más módon nem adjuk át.
Ne használjon semmilyen eszközt a szoftver forráskódjának vagy bármely összetevőjének felfedéséhez, a
szoftver reprodukálásához és terjesztéséhez, vagy a szoftver módosításához. Ön jogosult a szoftverre
vonatkozó jogok és kötelezettségek harmadik fél részére történő átadására, kizárólag azzal a készülékkel
együtt, amellyel a szoftvert megkapta, feltéve, hogy a harmadik fél írásban beleegyezik a licenc feltételeibe.
A licenc az eszköz hasznos élettartama alatt áll fenn. Megszüntethető, ha az eszközre vonatkozó jogait egy
harmadik félnek írásban továbbadja.
Ezen feltételek bármelyikének be nem tartása azonnal megszünteti a licencet.
A Sony és harmadik fél szállítói és licencpartnerei a szoftverrel kapcsolatos minden jogot, jogcímet és
érdekeltséget fenntartanak. Amennyiben a szoftver egy harmadik fél anyagát vagy kódját tartalmazza, az
ilyen harmadik felek az említett feltételek kedvezményezettjei.
Ezt a licencet Japán törvényei szabályozzák. Adott esetben a fentiek érvényesek a törvényes fogyasztói
jogokra.
Abban az esetben, ha a készülékkel együtt vagy ahhoz kötődően szállított szoftver további feltételekkel
rendelkezik, az ilyen rendelkezések szabályozzák a szoftver tulajdonlását és használatát is.

Védjegyek, nyilatkozatok és szerzői jogi információk
©2014 Sony Corporation és társult vállalatai.
A Sony és az Xperia a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Bluetooth név a Bluetooth SIG Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, és az ilyen jelöléseket a Sony
minden esetben licenc alapján használja.
A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.
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