Viktig informasjon

Om garantien
Begrenset garanti
Produktet er underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, og Sony Corporation eller deres
relevante lokale datterselskap garanterer at denne enheten ikke har konstruksjonsmessige defekter med
tanke på design, materiale og håndverk når produktet ble kjøpt av en forbruker første gang.
Hvis enheten trenger garantiservice, må du returnere den til forhandleren der den ble kjøpt, eller kontakte
din lokale Sony-reparasjonspartner.
Hvis enheten skulle slutte å fungere under normal bruk og service i løpet av garantiperioden som en følge
av defekter i design, materialer eller håndverk, vil Sony-autoriserte distributører eller servicepartnere i
landet/regionen der du kjøpte enheten, i henhold til deres skjønn, enten reparere, erstatte eller refundere
kjøpsprisen for enheten i henhold til betingelsene som er nevnt her.
Sony og dets servicepartnere forbeholder seg retten til å kreve en avgift for håndteringen hvis det viser seg
at enheten ikke er under noen garanti i henhold til betingelsene nevnt her.
Garantien og vilkårene for enkelte land og regioner er beskrevet separat i Spesifikke vilkår om garanti for
land/områder.
Merknad

Enkelte av dine personlige innstillinger, nedlastinger eller annen informasjon kan gå tapt når enheten din blir reparert
eller erstattet. For øyeblikket kan Sony være forhindret, som følge av gjeldende lover og regler eller tekniske hindringer,
fra å ta en sikkerhetskopi av innholdet. Sony tar ikke ansvar for tapt informasjon av noen art, og vil ikke kompensere for
denne typen tap. Du må alltid lage sikkerhetskopier av all informasjon som er lagret på enheten din, slik som
nedlastinger, kalender og kontaktinformasjon før du overlater enheten til reparasjon eller bytte.

Vilkår
1 Denne begrensede garantien er bare gyldig sammen med den originale kjøpskvitteringen for denne
enheten, utstedt av en autorisert Sony-forhandler og hvor dato og serienummer er spesifisert (i noen
lang/regioner, kan det bli bedt om annen informasjon). Sony forbeholder seg retten til å avvise
garantiansvar hvis denne informasjonen har blitt fjernet eller endret etter at enheten ble kjøpt fra
forhandleren.
2 Hvis Sony reparerer eller erstatter enheten, skal garantien for den reparerte eller erstattede enheten
gjelde i den gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra
reparasjonsdatoen. Den av disse periodene som er lengst, blir den nye garantiperioden. Reparasjon eller
erstatning kan skje med funksjonelt tilsvarende, nyoverhalte enheter. Deler eller komponenter som
byttes ut, blir Sonys eiendom.
3 Denne garantien dekker ikke enhetsfeil som er forårsaket av:
• Vanlig bruk og slitasje.
• Bruk i omgivelser som ikke dekkes av den gjeldende IP-vurderingen, hvis aktuelt, (inkludert
væskeskader eller oppdagelse av væske inne i enheten på grunn av slik bruk).
• Misbruk eller bruk som ikke er i samsvar med relevante instruksjoner fra Sonys for bruk og vedlikehold
av enheten.
Garantien gjelder heller for ikke feil ved enheten som skyldes ulykker, endringer eller tilpasninger i
programvare eller maskinvare eller force majeure.
4 Etter gjentatt lading og utlading vil et oppladbart batteri til slutt nå slutten av levetiden. Dette er ikke en
defekt, og kommer som en følge av normal bruk og slitasje. Når anropstiden eller standby-tiden blir
merkbart kortere, er det på tide å bytte ut batteriet.
Enheter kan ha mindre variasjoner i lysstyrken i displayet og i farger. Det kan være små lyse eller mørke
punkter på skjermen. Disse kalles defekte piksler og forekommer når enkeltpunkter ikke fungerer og ikke
kan justeres. To skadede piksler betraktes som akseptabelt.
Mindre variasjoner i bildene fra kameraet kan oppstå mellom enheter. Slike variasjoner er ikke uvanlige
og betyr ikke at en kameramodul er defekt.
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5 Siden mobilnettsystemet som enheten skal brukes i drives av en operatør uavhengig av Sony, vil Sony
ikke være ansvarlig for drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller rekkevidde i forbindelse med dette
systemet.
6 Denne garantien gjelder ikke skade på enheten, feilfunksjoner og/eller feil som skyldes installasjoner,
modifikasjoner, reparasjoner eller åpning av enheten utført av personer som ikke er autorisert av Sony.
7 Garantien dekker ikke skade på enheten, feilfunksjoner og/eller feil som skyldes bruk av tilbehør eller
andre eksterne enheter som ikke-Sony-merket originaltilbehør, ment for bruk sammen med enheten.
8 Sony fraskriver seg alle garantier, uttalte eller indirekte, for skade på enheten, feilfunksjoner og/eller feil
som skyldes virus, trojanere, spionvare eller annen ondsinnede programvare. Sony anbefaler på det
sterkeste at du installerer egnet virusbeskyttelse på produktet og alle eksterne enheter som er koblet til
enheten hvis dette er mulig, og at denne virusbeskyttelsen oppdateres med jevne mellomrom for å
beskytte enheten. Det er imidlertid forstått at denne typen programvare aldri vil kunne gi en total
beskyttelse av enheten eller eksterne enheter, og Sony frasier seg alle garantier, direkte eller indirekte,
som skyldes at denne typen programmer ikke greier å utføre oppgaven sin.
9 • For kunder i USA
Sony er ikke ansvarlig for noen kostnader for arbeid eller deler du blir gjenstand for, for reparasjoner
eller service utført av leverandører/tjenester som ikke er godkjent av Sony.
• For kunder i andre land og regioner
Hvis noen av forseglingene på enheten brytes, blir garantien ugyldig.
10 Det finnes ingen uttrykte garantier, verken skriftlige eller muntlige, bortsett fra denne begrensede
garantien. Alle indirekte garantier, som uten begrensning omfatter indirekte garantier for salgbarhet
eller skikkethet for et bestemt formål, er begrenset til varigheten av denne begrensede garantien.
Verken Sony eller dets lisensinnehavere er under ingen omstendigheter ansvarlig for tilfeldige tap eller
følgetap av noe slag, herunder, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste eller yrkesmessige tap, så langt
ansvar for slike tap kan fraskrives med hjemmel i loven.
Noen land/regioner tillater ikke fraskrivelser eller begrensninger av ansvar for tilfeldig tap eller følgetap
eller begrensninger i varigheten av indirekte garantier, noe som kan medføre at de foregående
fraskrivelsene eller begrensningene ikke gjelder for deg.
Den medfølgende garantien berører ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter gjeldende lov, heller
ikke forbrukerens rettigheter overfor forhandler som følge av deres salgs-/kjøpskontrakt.
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Garantiperioder
Garantiperiodene for følgende regioner er for mobile enheter. Garantiperiodene for tilbehør (inkludert
tilbehør levert med mobilenheten) er beskrevet separat i Spesifikke vilkår om garanti for land/områder.

Amerika
Følgende garantiperiode for mobilenheter gjelder basert på hvor du kjøpte enheten. Garantiperiodene for
tilbehør (inkludert tilbehør levert med mobilenheten) er beskrevet separat i Spesifikke vilkår om garanti for
land/områder.
Land/område

Garanti

USA

12 måneder

Asia
Følgende garantiperiode for mobilenheter gjelder basert på hvor du kjøpte enheten. Garantiperiodene for
tilbehør (inkludert tilbehør levert med mobilenheten) er beskrevet separat i Spesifikke vilkår om garanti for
land/områder.
Land/område

Garanti

Det kinesiske fastlandet

12 måneder

Hong Kong

12 måneder

Kasakhstan

12 måneder

Macao

12 måneder

Malaysia

12 måneder

Singapore

12 måneder

Taiwan

12 måneder

Thailand

12 måneder

Vietnam

12 måneder

Europa
Følgende garantiperiode for mobilenheter gjelder basert på hvor du kjøpte enheten. Garantiperiodene for
tilbehør (inkludert tilbehør levert med mobilenheten) er beskrevet separat i Spesifikke vilkår om garanti for
land/områder.
Land/område

Garanti

Østerrike

24 måneder

Belgia

24 måneder

Bulgaria

24 måneder

Kroatia

24 måneder

Kypros

24 måneder

Tsjekkia

24 måneder

Danmark

24 måneder

Estland

24 måneder

Finland

24 måneder

Frankrike

24 måneder

Tyskland

24 måneder
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Hellas

24 måneder

Ungarn

24 måneder

Island

24 måneder

Irland

24 måneder

Italia

24 måneder

Latvia

24 måneder

Liechtenstein

12 måneder

Litauen

24 måneder

Luxembourg

24 måneder

Nederland

24 måneder

Norge

24 måneder

Polen

24 måneder

Portugal

24 måneder

Romania

24 måneder

Russisk føderasjon

12 måneder

Slovakia

24 måneder

Slovenia

24 måneder

Spania

24 måneder

Sverige

24 måneder

Sveits

24 måneder

Ukraina

12 måneder

Storbritannia

24 måneder
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Spesifikke vilkår om garanti for land/områder
Den begrensede garantiperioden for tilbehør som følger med din mobilenhet er ett (1) år fra den originale
kjøpsdatoen for mobilenheten med mindre annet er spesifisert i følgende lands-/regionsspesifikke vilkår
eller på en egen garantibevis.
Merknad

I enkelte land/regioner kan ytterligere informasjon (for eksempel gyldig garantibevis) være påkrevd.

Begrenset garanti for det kinesiske fastlandet
Produktet er underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, og Sony Corporation, eller dets
relevante lokalt datterselskap, garanterer at denne enheten ikke har konstruksjonsmessige defekter med
tanke på design, materiale og håndverk da produktet ble kjøpt av en forbruker første gang, og i en
påfølgende periode på ett (1) år. Alt originalt tilbehør som leveres med enheten dekkes av garantien basert
på den lokale mobil San Bao-policyen.
Hvis denne enheten skulle slutte å fungere i løpet av garantiperioden som en følge av defekter i design,
materialer eller håndverk, vil Sony-autoriserte distributører eller servicepartnere i landet/regionen der du
kjøpte enheten, i henhold til deres vurdering, enten reparere, erstatte eller refundere kjøpsprisen for
enheten i henhold til betingelsene, forbrukerlovgivning og lokal mobil San Bao-policy.
Enkelte av dine personlige innstillinger, nedlastinger eller annen informasjon kan gå tapt når enheten din
blir reparert eller erstattet. For øyeblikket kan Sony være forhindret, som følge av gjeldende lover og regler
eller tekniske hindringer, fra å ta en sikkerhetskopi av innholdet. Sony tar ikke ansvar for tapt informasjon av
noen art, og vil ikke kompensere for denne typen tap. Du må alltid lage sikkerhetskopier av all informasjon
som er lagret på enheten din, slik som nedlastinger, kalender og kontakter før du overlater enheten til
reparasjon eller bytte.
Hvis Sony reparerer enheten, skal garantien for defekten gjelde i den gjenværende tiden av den
opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager fra reparasjonsdatoen. Den av disse periodene som er
lengst, blir den nye garantiperioden. Reparasjon kan skje med funksjonelt tilsvarende enheter. Deler eller
komponenter som byttes ut, blir Sonys eiendom.
Hvis det er et avvik mellom innholdet over og San Bao-garantibeviset som følger med produktet skal San
Bao-garantien gjelde som prioritering.

Begrenset garanti for Hong Kong
Produktet er underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, og Sony Corporation, eller dets
relevante lokalt datterselskap, garanterer at denne enheten ikke har konstruksjonsmessige defekter med
tanke på design, materiale og håndverk da produktet ble kjøpt av en forbruker første gang, og i en
påfølgende periode på ett (1) år. Alt originalt tilbehør som leveres med enheten dekkes av garantien i seks
(6) måneder fra kjøpsdatoen.
Hvis denne enheten skulle slutte å fungere i løpet av garantiperioden som en følge av defekter i design,
materialer eller håndverk, vil Sony-autoriserte distributører eller servicepartnere i landet/regionen der du
kjøpte enheten, i henhold til deres skjønn, enten reparere, erstatte eller refundere kjøpsprisen for enheten i
henhold til betingelsene som er nevnt her.
Merknad

Enkelte av dine personlige innstillinger, nedlastinger eller annen informasjon kan gå tapt når enheten din blir reparert
eller erstattet. For øyeblikket kan Sony være forhindret, som følge av gjeldende lover og regler eller tekniske hindringer,
fra å ta en sikkerhetskopi av innholdet. Sony tar ikke ansvar for tapt informasjon av noen art, og vil ikke kompensere for
denne typen tap. Du må alltid lage sikkerhetskopier av all informasjon som er lagret på enheten din, slik som
nedlastinger, kalender og kontakter før du overlater enheten til reparasjon eller bytte.
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Begrenset garanti for Taiwan
Produktet er underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, og Sony Corporation, eller dets
relevante lokalt datterselskap, garanterer at denne enheten ikke har konstruksjonsmessige defekter med
tanke på design, materiale og håndverk da produktet ble kjøpt av en forbruker første gang, og i en
påfølgende periode på ett (1) år. Alt originalt tilbehør som leveres med enheten dekkes av garantien i seks
(6) måneder fra kjøpsdatoen.
Hvis denne enheten skulle slutte å fungere i løpet av garantiperioden som en følge av defekter i design,
materialer eller håndverk, vil Sony-autoriserte distributører eller servicepartnere i landet/regionen der du
kjøpte enheten, i henhold til deres skjønn, enten reparere, erstatte eller refundere kjøpsprisen for enheten i
henhold til betingelsene som er nevnt her.
Merknad

Enkelte av dine personlige innstillinger, nedlastinger eller annen informasjon kan gå tapt når enheten din blir reparert
eller erstattet. For øyeblikket kan Sony være forhindret, som følge av gjeldende lover og regler eller tekniske hindringer,
fra å ta en sikkerhetskopi av innholdet. Sony tar ikke ansvar for tapt informasjon av noen art, og vil ikke kompensere for
denne typen tap. Du må alltid lage sikkerhetskopier av all informasjon som er lagret på enheten din, slik som
nedlastinger, kalender og kontakter før du overlater enheten til reparasjon eller bytte.

Utvidet service i EØS-området, i Sveits og i Republikken Tyrkia
Hvis du har kjøpt enheten i et land/område som er medlem av det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS), eller i Sveits eller Tyrkia, og den aktuelle enheten var beregnet for salg i EØS eller
Sveits eller Tyrkia, kan du få service på enheten i ethvert EØS-land/område eller i Sveits eller Tyrkia, i
henhold til garantivilkårene som gjelder i landet der du krever service, forutsatt at en identisk enhet selges i
angjeldende land/område av en autorisert Sony-forhandler. Kontakt det lokale Sony-kontaktsenteret for å
finne ut om enheten selges i landet/området du oppholder deg i. Det kan være at enkelte tjenester ikke er
tilgjengelig andre steder enn i landet/regionen der enheten opprinnelig ble kjøpt, for eksempel fordi
enheten kan ha indre eller ytre komponenter som er forskjellig fra tilsvarende modeller som selges i andre
land/regioner. Vær også oppmerksom på at det i enkelte tilfeller ikke vil være mulig å reparere enheter der
SIM-kortet er låst.

Spesiell informasjon for Spania
I tillegg til den begrensede garantien, har garantieieren en lovlig garant på to (2) år i henhold til forskriftene
i Royal Legislative Decree 1/2007, datert 16. November, som forskriver den reviderte teksten til den
generelle loven for beskyttelse av forbrukere og brukere og andre tilleggslover.

Spesiell informasjon for Portugal
Hvis du skaffet deg dette produktet i Portugal vil ikke den begrensede garantien som fulgte med dette
produktet innvirke forbrukerrettigheter. Når forbrukere da skaffer seg dette produktet i Portugal, har de krav
på en garanti på to (2) år under vilkårene i Decree-Law 67/2003, datert 8. april, endret av Decree-Law nr.
84/2008.
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Retningslinjer for sikker og effektiv bruk
Følgende instrukser er for din egen sikkerhet og for å forhindre feil med enheten. Hvis du ikke er
sikker på om enheten din fungerer riktig, la en autorisert Sony-servicepartner kontrollere enheten før
du bruker den.
Advarsel

Hvis disse instruksene ikke følges er det fare for brann, eksplosjon, elektrisk støt, personskade eller skade på
eiendom. Les informasjonen under før du bruker enheten.

Slik tar du deg av og bruker enheten
Advarsel

• Ikke bruk en skadet enhet, som for eksempel en enhet med sprukket skjerm eller bakdeksel med en stor bulk, siden
det kan føre til personskade eller skade.
• Ikke utsett enheten for brann eller varme.
• Da enheten ikke er vannmotstandig må du unngå at væske trenger inn i USB-porten, hodetelefonkontakten eller en
annen åpning på enheten. Ikke lad enheten hvis vann har trengt inn i en slik åpning. Kontakt en autorisert Sonyservicepartner for undersøkelse hvis vann har trengt inn i enheten.
• Selv om enheten er vannmotstandig bør du unngå at verken vann med urenheter eller andre typer væsker (f.eks.
brus, sjøvann, svette, osv.) trenger inn i USB-porten eller andre åpninger på enheten. Ikke lad opp enheten når slike
porter eller åpninger er våte. Du kan lade enheten etter at du tørker av og rengjør slike porter eller åpninger.
• Ikke lad enheten i våte områder eller nær en vask eller et badekar. Ikke koble til eller fra laderen med våte hender.
• Uavhengig av IP-rangeringen må du unngå at metallgjenstander eller fremmedgjenstander som støv trenger inn i
USB-porten, hodetelefonkontakten eller enhver annen åpning på enheten. Rengjør portene før lading av enheten
hvis metallgjenstander eller fremmedgjenstander trenger inn i slike porter.
• Kun Sony-reparasjonspartnere skal utføre reparasjoner på enheten. Du må ikke forsøke å demontere eller reparere
enheten selv. Det kan skade enheten eller føre til personskade.
• Ikke ta av bakdekselet på enheten da dette kan punktere batteriet, forårsake personskade eller skade på enheten.
• Ikke utsett enheten for sterke støt eller stor makt. Hvis du slipper enheten i bakken, bøyer den, tråkker på eller kaster
enheten kan det skade batteriet. Hvis du mistenker skade på batteriet må du slutte å bruke enheten og sende den
til en Sony-servicepartner.
• Ikke stikk hull i telefonen med skarpe gjenstander.
• Ikke legg enheten i stramme bokselommer da dette kan medføre bøying av skjermen og/eller bakdekslet når du
sitter ned eller beveger deg.
• Overoppheting kan skje hvis du er i kontakt med enheten eller laderen når den brukes eller lades over lengre tid.
• Ikke sov med enheten på deg eller i sengen. Ikke legg enheten under et teppe, en pute eller under kroppen din,
spesielt når den er tilkoblet en lader da dette kan føre til at enheten overopphetes.
• Lad enheten i et område med god ventilasjon for enheten og laderen.
• Legg merke til at temperaturen kan stige under kontinuerlig bruk eller under lading. Vær også forsiktig så du ikke tar
på enheten kontinuerlig eller ved et uhell ved at den ligger i en lomme eller når du sovner. Fortsatt direkte kontakt
med enheten kan medføre lavtemperaturs brannskader eller andre hudirritasjoner.
• Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter. Svelging av magneter kan føre til alvorlige skader, for
eksempel kvelning eller tarmskader. Hvis noen har svelget én eller flere magneter, må du ta øyeblikkelig kontakt
med lege. Dette produktet må oppbevares utilgjengelig for barn eller andre personer som krever tilsyn, for å
forhindre utilsiktet svelging.
• Du må slutte å bruke enheten, eller deaktivere radiosenderfunksjonen på enheten hvis det er krav om det eller hvis
du blir bedt om det.
• Enheten kan brukes under visse fuktige og støvete forhold, men påse at den brukes innenfor IPklassifiseringsgrensene og vanlige bruksgrenser. Forhold der IP-klassifiseringsgrensene kan muligens overstiges,
inkluderer miljøer med for mye fuktighet, vanndybder, væsketrykk og støv.
Merknad

• Behandle enheten med forsiktighet, og ikke utsett den for ekstremt høye eller lave temperaturer. Ikke bruk enheten
ved temperaturer under -10 °C(+14 °F) eller over +35 °C(+95 °F).
• Det anbefales at du beskytter enheten med et skjermdeksel eller beskytter ment for enheten. Bruk av
tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser,
høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.
• Pass på hvor du plasserer enheten. Unngå å utsette skjermen for for mye trykk, f.eks. ved å plassere den i en lomme
og sitte på den eller bøye deg raskt for å plukke opp noe. Et slikt trykk kan føre til at skjermen sprekker.
• Bruk en myk fuktig klut til å rengjøre enheten.
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• Forsømmelig eller uforsiktig håndtering av enheten vil annullere garantien.

Påminnelse om å ta være på synet (Taiwan)
Sony Corporation bryr seg om deg. Hold øynene dine friske og ikke la dem bli slitne. Vi vil gjerne få minne
deg på om at overdreven bruk kan påvirke synet. Vi anbefaler at du:
1 Tar en 10 minutters pause etter 30 minutters bruk.
2 Barn under to år bør ikke se på skjermen, og de over to år bør ikke se på skjermen for mer enn én time
per dag.

Nødanrop
Anrop kan ikke garanteres i alle forhold. Du må aldri helt stole på mobilenheter for essensiell
kommunikasjon. Anrop er kanskje ikke mulig i alle områder, på alle nettverk, eller når visse
nettverkstjenester og/eller mobilenhetsfunksjoner brukes.
Merknad

Noen enheter kan ikke støtte taleanrop, inkludert nødanrop.

Lading
Advarsel

Bruk av andre ladere og USB-kabler enn de som er fra Sony kan utgjøre større sikkerhetsfarer.
Ikke prøv å endre eller modifisere USB-kabelen eller støpslet.
Ikke tving støpslet hvis det ikke passer inn i en stikkontakt da dette kan føre til elektrisk støt.
Koble bare laderen til strømkilder som er merket på enheten.
Når du lader enheten med USB-kabelen, kontroller at USB-kabelen er plassert slik at ingen tråkker på den eller
snubler i den, eller at den utsettes for skade eller påkjenning på annen måte.
• Ikke bruk laderen utendørs eller i fuktige områder.
• Koble fra enheten før du rengjør den for å redusere faren for elektrisk støt.
• Koble laderen fra uttaket ved å holde i adapteren i stedet for USB-kabelen. Dette reduserer risikoen for skade på
enheten.
•
•
•
•

Merknad

• Koble fra strømforsyningen når enheten er fulladet. En liten mengde strøm brukes når en strømforsyning er
tilkoblet.
• Lad opp batteriet i temperaturer på mellom +5 °C (+41 °F) og +35 °C (+95 °F).

Batteri
Advarsel

• Ikke forsøk å skifte ut batteriet selv. Du kan skade batteriet og dette kan føre til overoppheting, eksplosjon, brann,
skade på eiendom eller personskade. Batteriet i telefonen må vedlikeholdes og resirkuleres av Sonys autoriserte
servicepartnere.
Merknad

Oppladbare batterier har lang levetid hvis de blir behandlet på riktig måte. Nye batterier eller batterier som ikke er i
bruk, kan ha redusert kapasitet i en kort periode.
• Du oppnår maksimal batterikapasitet når du bruker batteriet i romtemperatur. Hvis batteriet brukes ved lave
temperaturer, reduseres batterikapasiteten.
• Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.

Minnekort
Hvis enheten leveres med et fjernbart minnekort er det vanligvis kompatibelt med enheten som ble kjøpt,
men er kanskje ikke kompatibelt med andre enheter eller egenskapene til deres minnekort. Sjekk andre
enheter for kompatibilitet før kjøp eller bruk. Hvis enheten er utstyrt med en minnekortleser, sjekk at
minnekortet er kompatibelt før du kjøper eller bruker det.
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Minnekort er vanligvis formatert før de sendes fra fabrikkene. Bruk en kompatibel enhet for å omformatere
minnekortet. For detaljer, se enhetens bruksanvisning eller kontakt det relevante Sony-kontaktsenteret.

Forholdsregler angående bruk av minnekort
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke utsett minnekortet for fuktighet.
Ikke ta på terminalkontakter med hånden eller metallgjenstander.
Ikke slå eller bøy minnekortet.
Ikke prøv å demontere eller modifisere minnekortet.
Ikke bruk eller oppbevar minnekortet på fuktige eller korrosive steder eller på ekstremt varme steder
som i en stengt bil om sommeren, i direkte sollys eller nær et varmeapparat, osv.
Ikke la smuss, støv eller fremmedgjenstander komme inn i minnekortsporet.
Sjekk at du har satt minnekortet riktig inn. Minnekortet fungerer kanskje ikke riktig med mindre det er
helt satt inn.
Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av viktige data. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade på
innhold som du lagrer på minnekortet.
Ikke ta ut minnekortet mens enheten er slått på. Lagrede data kan bli skadet eller gå tapt hvis du tar det
ut mens enheten er slått på.

SIM-kort
Ikke sett inn et SIM-kort som ikke er kompatibelt med SIM-kortsporet da dette kan permanent skade SIMkortet eller enheten. Hvis en adapter kreves for å sette inn din egen enhet eller en annen enhet, må du ikke
sette inn SIM-kortet direkte uten den nødvendige adapteren.
Merknad

Sony garanterer ikke og vil ikke være ansvarlige for skade forårsaket av bruk av inkompatible eller endrede SIM-kort.

Antenne
Bruk av antenneenheter som ikke er markedsført av Sony kan skade mobilenheten, redusere ytelsen, og
absorbere SAR-nivåer (Specific Absorption Rate) over de etablerte grensene. Ikke dekk til antennen med
hendene da dette påvirker anropskvaliteten og strømnivåene, og kan gjøre tale- og standbytider kortere.

Potensielt eksplosive atmosfærer
Advarsel

Det er sjeldent, men din elektroniske enhet kan danne gnister. Gnister i potensielt eksplosive områder kan føre til
eksplosjon eller brann som kan føre til kroppsskade eller selv dødsfall. Områder med en potensielt eksplosiv atmosfære
er often, men ikke alltid, tydelig merket.
• Slå av enheten når du er i et område med en potensielt eksplosiv atmosfære.
• Ikke bruk enheten på steder med eksplosjonsfare, for eksempel bensinstasjoner, oljelagre, kjemiske fabrikker eller
andre steder med brann- og eksplosjonsfare.
• Ikke lad enheten i nærheten av antennbart materiale da varmen kan forårsake brann.

Sprengningsområder
Advarsel

Slå av alle elektroniske enheter når du er i et sprengningsområde eller i områder hvor advarselen "Slå av toveis radio"
står for å unngå å forstyrre med sprengninger. Bygningsarbeidere bruker ofte RF-fjernkontroller til å aktivere
eksplosjoner.

Tilbehør
Tilbehør kan påvirke RF-eksponering, radioytelse, lydstyrke, elektrisk sikkerhet og andre områder.
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Sony tester ikke uoriginalt tilbehør og garantien dekker ikke enhetsfeil om er forårsaket av slikt tilbehør.
Uoriginalt tilbehør og deler kan være en risiko for helsen eller sikkerheten din. Uoriginalt tilbehør kan føre til
tap av ytelse, skade på enheten, brann, elektrisk støt eller skade. Bruk av tredjeparts tilbehør kan føre til
andre SAR-nivåer enn de som er rapportert.
• Bruk kun sertifisert tilbehør.
• Ikke bruk et Bluetooth®-headset på en måte som gjør deg ukomfortabel eller som utsetter enheten for
trykk.
• Når du kobler dette produktet til en enhet med en USB-kabel, bruk en USB-kabel som er kortere enn 3
meter.
• Bruk Sony Hurtiglader XQZ-UC1 (ikke inkludert) til å lade Xperia-enheten din. For mer informasjon om
kompatible Sony-ladere, gå til Sony-nettstedet.

Personlig medisinsk utstyr
Mobile enheter og enheter med radiosendere kan påvirke implantert medisinsk utstyr. Kontakt en lege og
produsenten av det medisinske utstyret før du bruker enheten nært personlig medisinsk utstyr.
• Hør med autorisert helsepersonell og les instruksene fra produsenten av det medisinske utstyret før du
bruker enheten i nærheten av pacemakere eller annet medisinsk utstyr.
• Hvis du befinner deg i nærheten av en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, eller på et sykehus, hvis
du har en pacemaker eller et cochlea-implantat, eller hvis du bruker høreapparat, bør du rådføre deg
med lege og sette deg inn i instruksjonene fra produsenten av det medisinske utstyret før du bruker
enheten.
• Hold en minimum avstand på 15 cm (6 tommer) mellom enheten og det medisinske utstyret for å
redusere faren for forstyrrelser.
• Slå av enheten dersom du mistenker at den forårsaker forstyrrelser.
• Hvis du har en pacemaker bruker du enheten på motsatt øre fra pacemakeren under anrop og ikke legg
enheten i brystlommen.
Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare
shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke
plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske
enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Kjøring
• I noen tilfeller kan bilprodusenter forby bruk av mobilenheter i deres kjøretøy med mindre et håndfritt
sett brukes med en ekstern antenne.
• Sjekk med representanten til bilprodusenten om at en mobilenhet eller Bluetooth håndsfritt ikke vil
påvirke kjøretøyets elektroniske systemer.
• Gi alltid kjøringen din fulle oppmerksomhet og følg lokale lover og forskrifter angående bruk av
mobilenheter under kjøring.
• Ikke legg enheten eller installer trådløst utstyr i området over bilens kollisjonspute.
• Ikke bruk GPS-funksjonalitet på en måte som forårsaker at du blir distrahert under kjøring.

GPS-/posisjonsbaserte funksjoner
Noen enheter har GPS-/posisjonsbaserte funksjoner. Posisjonsbestemmende funksjonalitet leveres "som
den er" og "med alle feil". Sony gjør ikke noen representasjon eller garanti når det gjelder nøyaktigheten til
slik posisjonsinformasjon.
Enhetens bruk av posisjonsbasert informasjon vil muligens ikke foregå uten avbrudd eller feil og kan i
tillegg være avhengig av nettdekningen. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller
forhindret i visse miljøer, for eksempel i bygninger eller områder i nærheten av bygninger.

Flymodus
Bluetooth og WLAN-funksjonalitet (Wireless Local Area Network) hvis tilgjengelig på enheten, kan være
aktivert i flymodus, men kan være forbudt om bord i fly eller på andre områder hvor radiooverføringer er
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forbudt. I slike miljø må du alltid innhente tillatelse før du aktiverer Bluetooth eller WLAN-funksjonalitet selv
i flymodus.

Skadelig programvare
Skadevare er programvare som kan skade enheten. Skadevare kan omfatte virus, ormer, spionprogrammer
og andre uønskede programmer. Selv om enheten har sikkerhetsfunksjoner som kan motstå slik skadevare,
garanterer eller hevder ikke Sony at enheten ikke kan rammes av skadevare. Du kan imidlertid redusere
risikoen for angrep fra skadevare ved å være forsiktig når du laster ned innhold eller godtar apper, ved å
avstå fra å åpne eller svare på meldinger fra ukjente avsendere, ved å bruke pålitelige tjenester til å få
tilgang til Internett og bare laste ned innhold til mobilenheten fra kjente og sikre kilder.

Beskyttelse av personlig informasjon
Slett personlige data før du avhender enheten. For å slette data, utfør en mastertilbakestilling. Sletting av
data fra minnet på enheten garanterer ikke at det ikke kan gjenopprettes. Sony garanterer ikke mot
gjenoppretting av informasjon og påtar seg ikke noe ansvar for avsløring av noe informasjon selv etter en
mastertilbakestilling.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske
union og andre land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å
forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på
naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Enheter med 3D-visningsmuligheter
Ved visning av 3D-bilder tatt med en enhet som kan vise 3D, kan du oppleve ubehag i form av belastning av
øyer, tretthet eller kvalme når bildene vises på en 3D-kompatibel skjerm. Vi anbefaler at du tar ofte pauser
for å forhindre disse symptomene. Du må selv bestemme hvor lenge og ofte du tar pauser da dette er
individuelt. Hvis du opplever noe slags ubehag, ikke se på 3D-bildene før du føler deg bedre. Snakk med en
lege hvis nødvendig. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med 3D-enheten eller 3Dprogramvaren du bruker med denne enheten.

TTY-terminaler i USA
Du kan bruke teksttelefonterminalen din sammen med Sony-enheten. Du finner informasjon om
tilgjengelighetsfunksjoner og løsninger for personer med spesialbehov: https://www.sony.net/Products/
smartphones/accessibility/overview.html, eller du kan kontakte Sony på 1-855-806-8464.
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Om RF-stråling og SAR (Specific Absorption
Rate)
RF-eksponering og Specific Absorption Rate (SAR)
SAR-datainformasjon er gitt for innbyggere i land som har brukt SAR-grensene anbefalt av International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) eller Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE). ICNIRP spesifiserer en SAR-grense på 2 W/kg gjennomsnittlig over ti (10) gram med
kroppsvev mens IEEE spesifiserer en SAR-grense på 1,6 W/kg gjennomsnittlig over ett (1) gram med
kroppsvev. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som inkluderer sikkerhetsmarginer
designet for å sikre sikkerheten til alle personer, uansett alder og helse.
SAR-verdiene og testavstandene er forskjellig avhengig av målemetoden, enheten som er testet (telefon
eller nettbrett) og om Wi-Fi-tilkoblingspunktfunksjonen brukes, men kun de høyeste SAR-verdiene
presenteres.
WHO (World Health Organization) har oppgitt at gjeldende vitenskapelig informasjon ikke viser behov for
spesielle forholdsregler angående bruk av nettbrett og telefoner. Gå til who.int/ Home>Health
Topics>E>Electromagnetic fields for mer informasjon om dette emnet. Ytterligere informasjon om SAR
finnes også på Mobile and Wireless Forum-websiden på https://www.mwfai.org/.
Vil du vite mer om SAR og radiofrekvensstråling, går du til: https://www.sony.net/Products/smartphones/
health-and-safety/sar.html.
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Eksportforskrifter
Enheten og tilbehør kan være underlagt eksportkontrollover og bestemmelser.
Ved eksport eller reeksport av enheten og tilbehør er kunder ansvarlige for å overholde de nødvendige
prosedyrene til eget ansvar og kostnad. Kontakt de kompetente myndighetene for detaljer om
prosedyrene.
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Lisensavtale og varemerker
Lisensavtale for sluttbruker
Programvare levert med denne enheten og dens media eies av Sony Corporation Og/eller dets tilknyttede
firmaer og dets leverandører og lisensinnehavere.
Sony gir deg en ikke-eksklusiv begrenset lisens til å bruke programvaren kun i forbindelse med enheten
som den er installert på eller levert med. Eierskap av programvaren er ikke solgt eller overført på noen
måte.
Ikke bruk noen metode til å oppdage kildekoden eller enhver del av programvaren, reproduser eller
distribuer programvaren, eller modifiser programvaren. Du har kun lov til å overføre rettigheter og
forpliktelser til programvaren til en tredjepart sammen med enheten som du mottok programvaren med, så
fremt tredjeparten skriftlig godtar å være bundet av vilkårene i denne lisensen.
Denne lisensen eksisterer for enhetens levetid. Den kan opphøre ved å skriftlig overføre rettighetene dine
for enheten til en tredjepart.
Manglende evne til å overholde disse betingelser og vilkår vil annullere lisensen umiddelbart.
Sony og dets tredjeparts leverandører og lisensinnehavere beholder alle rettigheter, tittel og interesse i og
for programvaren. Til den grad programvaren inneholder materiell eller kode fra en tredjepart, skal slike
tredjeparter være begunstiget av disse vilkårene.
Denne lisensen er regulert av lovene i Japan. Det forutgående gjelder lovbestemte forbrukerrettigheter når
gjeldende.
Dersom programvare som medfølger eller leveres i forbindelse med enheten er gitt med ekstra betingelser
og vilkår skal slike bestemmelser også regulere din besittelse og bruk av programvaren.

Varemerker
Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av
slike merker av Sony Group Corporation og deres datterselskaper er under lisens.
Alle andre produktnavn, tjenestenavn, firmanavn eller logomerker er varemerkebeskyttet og
opphavsrettsbeskyttet eiendom til sine respektive eiere og/eller lisensgivere.
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