Informaţii importante

Despre garanţie
Garanție limitată
Sub rezerva condițiilor acestei garanții limitate, Sony Corporation sau partenerul afiliat local garantează că
acest dispozitiv este lipsit de defecte de proiectare, de materiale și de fabricație în momentul achiziționării
inițiale de către un consumator.
Dacă dispozitivul dvs. necesită serviciu de garanție, returnați-l distribuitorului de la care a fost achiziționat
sau luați legătura cu centrul de reparații Sony local.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de proiectare, de materiale sau de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezentul document.
Sony și partenerii săi de service își rezervă dreptul de a percepe o taxă de manipulare dacă se descoperă că
un dispozitiv returnat nu se află în garanție în conformitate cu condițiile menționate în prezenta.
Garanția și condițiile pentru anumite țări și regiuni sunt descrise separat în Termene de garanție specifice
țărilor/regiunilor.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere. Trebuie să
creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări, calendar și
persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Condiții
1 Prezenta garanție limitată este valabilă doar dacă dovada originală de achiziționare pentru acest
dispozitiv, emisă de un distribuitor autorizat Sony, în care se specifică, fără modificări, data achiziționării
și numărul de serie (în anumite țări/regiuni, este posibil să fie solicitate alte informații), este prezentată
împreună cu dispozitivul de reparat sau de înlocuit. Sony îşi rezervă dreptul de a refuza service în
garanţie dacă aceste informaţii au fost şterse sau modificate după achiziţionarea iniţială a dispozitivului
de la distribuitor.
2 Dacă Sony repară sau înlocuiește acest dispozitiv, reparația defectului în cauză sau dispozitivul înlocuit
va fi garantat pentru durata rămasă din perioada inițială de garanție sau pentru nouăzeci (90) de zile de
la data reparației, oricare perioadă este mai lungă. Repararea sau înlocuirea poate implica utilizarea unor
unități recondiționate, cu funcționalitate echivalentă. Piesele sau componentele înlocuite vor deveni
proprietatea Sony.
3 Prezenta garanție nu acoperă nicio defecțiune a dispozitivului cauzată de:
• uzura normală;
• utilizarea în medii în care se depășesc limitele clasificării IP, dacă este cazul (inclusiv deteriorări cauzate
de lichide sau detectarea de lichid în interiorul dispozitivului, care rezultă în urma unei astfel de
utilizări);
• Utilizarea incorectă sau utilizarea neconformă cu instrucțiunile Sony relevante de utilizare și întreținere
pentru dispozitiv.
Prezenta garanție nu acoperă nici defecțiunile dispozitivului provocate de accidente, modificarea sau
adaptarea elementelor software sau hardware sau evenimente de forță majoră.
4 O baterie reîncărcabilă se uzează în cele din urmă prin încărcarea și descărcarea repetată. Acesta nu
reprezintă un defect și corespunde uzurii normale. Când durata convorbirii sau durata regimului de
așteptare este redusă considerabil, este cazul să înlocuiți bateria.
Între dispozitive pot exista mici variații în ceea ce privește luminozitatea și culoarea afişajului. Pe ecran
pot exista mici puncte luminoase sau întunecate. Acestea se numesc pixeli defecți și apar atunci când

2
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

anumite puncte separate s-au defectat și nu pot fi reglate. Doi pixeli deteriorați reprezintă o situație
acceptabilă.
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Între dispozitive pot exista mici variații în ceea ce privește aspectul imaginilor realizate cu aparatul foto.
Astfel de variații nu sunt neobișnuite și nu semnifică faptul că un modul al aparatului foto este defect.
Deoarece sistemul celular în care dispozitivul urmează să funcționeze este asigurat de un operator
independent de Sony, Sony nu își asumă răspunderea pentru funcționarea, disponibilitatea, acoperirea,
serviciile sau raza de acțiune a sistemului.
Prezenta garanție nu acoperă deteriorările, defecțiunile și/sau disfuncționalitățile dispozitivului cauzate
de instalări, modificări, reparații sau deschiderea produsului efectuate de persoane neautorizate de
Sony.
Garanția nu acoperă deteriorarea dispozitivului, defecțiuni și/sau erori ale dispozitivului cauzate de
utilizarea accesoriilor sau a altor periferice care nu sunt accesorii originale marca Sony destinate utilizării
împreună cu acest dispozitiv.
Sony declină toate garanțiile, explicite sau implicite, pentru deteriorările, defecțiunile și/sau
disfuncționalitățile cauzate dispozitivului sau dispozitivelor periferice ca rezultat al virușilor, al cailor
troieni, al programelor spion sau al altor aplicații software rău intenționate. Sony vă recomandă insistent
să instalați un software de protecție antivirus corespunzător pe dispozitivul dumneavoastră și pe orice
dispozitiv periferic conectat la acesta, în funcție de disponibilitate, și să îl actualizați regulat, pentru o
protecție mai bună a dispozitivului. Se înțelege, totuși, că un astfel de software nu va proteja niciodată în
mod complet dispozitivul sau dispozitivele periferice și Sony exclude toate garanțiile, explicite sau
implicite, în cazul în care un astfel de software antivirus nu reușește să îndeplinească scopul pentru care
a fost proiectat.
• Pentru clienți din Statele Unite
Sony nu este responsabilă pentru costurile pe care le suportați cu manopera sau cu reparațiile sau
service-ul la furnizori/service-uri care nu sunt parteneri de service autorizați de Sony.
• Pentru clienții din alte țări și regiuni

Alterarea sigiliilor de pe dispozitiv duce la anularea garanției.
10 Nu există garanții explicite, scrise sau verbale, altele decât prezenta garanție limitată. Toate garanțiile
implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate sau de potrivire cu un anumit
scop, sunt limitate la durata prezentei garanții limitate. În nicio situație Sony sau licențiatorii săi nu vor fi
răspunzători pentru daunele indirecte sau conexe de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la
pierderea profiturilor sau pierderea comercială, în măsura în care respectivele daune pot fi excluse prin
lege.
În unele țări/regiuni nu se permite excluderea sau limitarea daunelor indirecte sau conexe sau limitarea
duratei garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu fie
aplicabile în cazul dvs.
Garanția oferită nu afectează drepturile legale ale consumatorului în temeiul legislației aplicabile în vigoare,
nici drepturile consumatorului în raport cu distribuitorul, care decurg din contractul lor de vânzarecumpărare.
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Perioade de garanție
Perioadele de garanție pentru următoarele regiuni sunt acordate dispozitivelor mobile. Perioadele de
garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt descrise separat în Termene
de garanție specifice țărilor/regiunilor.

America de Nord și de Sud
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Statele Unite

12 luni

Asia
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

China continentală

12 luni

Hong Kong

12 luni

Kazahstan

12 luni

Macao

12 luni

Malaysia

12 luni

Singapore

12 luni

Taiwan

12 luni

Thailanda

12 luni

Vietnam

12 luni

Europa
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Austria

24 luni

Belgia

24 luni

Bulgaria

24 luni

Croația

24 luni

Cipru

24 luni

Republica Cehă

24 luni

Danemarca

24 luni

Estonia

24 luni

Finlanda

24 luni

Franța

24 luni
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Germania

24 luni

Grecia

24 luni

Ungaria

24 luni

Islanda

24 luni

Irlanda

24 luni

Italia

24 luni

Letonia

24 luni

Liechtenstein

12 luni

Lituania

24 luni

Luxemburg

24 luni

Regatul Țărilor de Jos

24 luni

Norvegia

24 luni

Polonia

24 luni

Portugalia

24 luni

România

24 luni

Federația Rusă

12 luni

Slovacia

24 luni

Slovenia

24 luni

Spania

24 luni

Suedia

24 luni

Elveția

24 luni

Ucraina

12 luni

Regatul Unit

24 luni
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Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor
Perioada limită de garanție pentru accesoriile furnizate cu dispozitivul mobil este de un (1) an de la data
inițială a achiziției dispozitivului numai dacă nu se menționează alte termene specifice următoarelor țărilor/
regiunilor sau într-o fişă de garanție separată.
Notă

Este posibil ca în unele țări/regiuni să vi se solicite informații suplimentare (precum o fişă de garanție valabilă).

Garanția limitată pentru China continentală
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Corporation sau compania sa afiliată de pe plan
local garantează că acest dispozitiv nu are defecte de proiectare, de materiale și de fabricație la momentul
achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an. Toate accesoriile originale
livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate conform politicii locale San Bao privind dispozitivele mobile.
Dacă, în perioada de garanție, acest dispozitiv nu funcționează în condiții normale de utilizare și de service
din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de service
autorizați Sony din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui dispozitivul sau
vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, după cum consideră de cuviință, în conformitate cu
condițiile de utilizare, legislația privind drepturile consumatorului și politica locală San Bao privind
dispozitivele mobile.
Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când
dispozitivul este reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții
tehnice aplicabile să nu permită companiei Sony crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente
descărcate. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va
despăgubi pentru nicio astfel de pierdere. Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate
informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări, calendar și persoane de contact, înainte de a preda
dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.
Dacă Sony repară dispozitivul, reparația defectului în cauză va fi garantată pentru durata rămasă din
perioada inițială de garanție sau pentru treizeci (30) de zile de la data reparației, oricare perioadă este mai
lungă. Reparația poate implica utilizarea unor unități cu funcționalitate echivalentă. Piesele sau
componentele înlocuite vor deveni proprietatea Sony.
Dacă există discrepanțe între conținutul prezentat anterior și fişa de garanție San Bao furnizată împreună cu
produsul, în mod prioritar, se va aplica garanția San Bao.

Garanția limitată pentru Hong Kong
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Corporation sau compania sa afiliată de pe plan
local garantează că acest dispozitiv nu are defecte de proiectare, de materiale și de fabricație la momentul
achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an. Toate accesoriile originale
livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate pentru o perioadă de șase (6) luni de la data achiziționării.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere. Trebuie să
creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări, calendar și
persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.
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Garanția limitată pentru Taiwan
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Corporation sau compania sa afiliată de pe plan
local garantează că acest dispozitiv nu are defecte de proiectare, de materiale și de fabricație la momentul
achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an. Toate accesoriile originale
livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate pentru o perioadă de șase (6) luni de la data achiziționării.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere. Trebuie să
creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări, calendar și
persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Service extins în Spațiul Economic European (SEE), în Elveția și în Republica Turcia
Dacă ați cumpărat dispozitivul într-o țară/regiune membră a Spațiului Economic European (SEE) sau în
Elveția ori Republica Turcia și dispozitivul respectiv a fost destinat vânzării în SEE sau în Elveția ori Turcia,
veți beneficia de service pentru dispozitiv în orice țară/regiune SEE sau în Elveția ori Turcia în condițiile
garanției care vor prevala în țara/regiunea în care aveți nevoie de service, cu condiția ca un dispozitiv
identic să fie comercializat în țara/regiunea respectivă de către un distribuitor Sony autorizat. Pentru a afla
dacă dispozitivul este comercializat în țara/regiunea în care vă aflați, sunați la centrul de contact Sony local.
Rețineți că este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în afara țării/regiunii în care s-a făcut
achiziția inițială - de exemplu, din cauza faptului că dispozitivul dvs. poate fi diferit la interior sau la exterior
față de modelele echivalente comercializate în alte țări/regiuni. În plus, rețineți că, uneori, repararea
dispozitivelor cu cartelă SIM blocată nu este posibilă.

Informații speciale pentru Spania
Pe lângă garanția limitată, titularul garanției beneficiază de o garanție legală de doi (2) ani în conformitate
cu dispozițiile Decretului legislativ regal 1/2007 din 16 noiembrie, prin care se adoptă textul revizuit al legii
generale privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor și alte legislații complementare.

Informații speciale pentru Portugalia
Dacă ați achiziționat acest produs în Portugalia, garanția limitată oferită cu acest produs nu afectează
drepturile legale ale consumatorilor. Prin urmare, atunci când consumatorii achiziționează acest produs în
Portugalia, aceștia au dreptul la o garanție legală de doi (2) ani în conformitate cu termenii Decretului-lege
67/2003 din 8 aprilie, modificat prin Decretul-lege nr. 84/2008.
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Îndrumări pentru utilizarea sigură și eficientă
Următoarele instrucțiuni sunt pentru siguranța dvs. și pentru a preveni defectarea dispozitivului.
Dacă nu sunteți sigur că dispozitivul funcționează corect, înainte de utilizare, verificați dispozitivul la
un partener de service autorizat de Sony.
Avertizare

Există riscul de incendiu, explozie, electrocutare, vătămare corporală sau deteriorarea proprietății dacă nu sunt
urmate aceste instrucțiuni. Vă rugăm să citiți informațiile de mai jos înainte de utilizarea dispozitivului.

Îngrijirea și utilizarea dispozitivului
Avertizare

• Nu utilizați dispozitivul dacă, de exemplu, are afişajul crăpat sau capacul posterior cu urme adânci de lovituri,
deoarece poate provoca vătămări corporale sau avarierea de bunuri.
• Nu expuneți dispozitivul la surse de foc sau căldură.
• Dacă dispozitivul dvs. nu este rezistent la apă, evitați contactul lichidelor cu portul USB, conectorul pentru căşti sau
orice altă fantă a dispozitivului. Nu încărcați dispozitivul dacă oricare dintre aceste porturi intră în contact cu apa. Vă
rugăm să contactați un partener de service Sony autorizat, pentru a verifica dispozitivul în cazul contactului cu apa.
• Chiar dacă dispozitivul dvs. este rezistent la apă, evitați contactul porturilor USB sau ale altor fante ale dispozitivului
cu apă care conține impurități sau orice alte lichide (adică băuturi răcoritoare, apă de mare, transpirație etc.). Nu
încărcați dispozitivul dacă aceste porturi sau fante sunt ude. Puteți încărca dispozitivul după ce uscați și curățați
aceste porturi sau fante.
• Nu încărcați dispozitivul în zone umede sau în apropierea unei chiuvete sau a unei căzi de baie. Nu conectați sau
deconectați încărcătorul cu mâinile ude.
• Indiferent de clasificarea IP, evitați ca obiecte metalice sau agenți externi precum praful să intre în portul USB,
conectorul pentru căști sau orice altă fantă a dispozitivului. Curățați porturile înainte de încărcarea dispozitivului
dacă obiecte metalice sau agenți externi au intrat în aceste porturi.
• Doar partenerii de service Sony autorizați trebuie să efectueze proceduri de service asupra dispozitivului. Nu
încercați să dezasamblați sau să reparați dvs. dispozitivul. Acest lucru poate rezulta în deteriorarea dispozitivului sau
vătămare corporală.
• Nu scoateţi capacul posterior al dispozitivului dvs., deoarece acest lucru ar putea perfora bateria, cauzând vătămare
corporală sau deteriorarea dispozitivului.
• Nu acționați cu forță brută sau șoc puternic asupra dispozitivului. În cazul în care dispozitivul cade, este îndoit,
aruncat sau călcați pe el, bateria poate fi deteriorată. Dacă suspectați că bateria este deteriorată, încetați să utilizați
dispozitivul și trimiteți-l la un partener de service Sony.
• Nu perforați telefonul cu obiecte ascuțite.
• Evitați să puneți dispozitivul în buzunare strâmte ale pantalonilor, deoarece acest lucru poate provoca îndoirea
ecranului și/sau a părții posterioare atunci când vă așezați sau mergeți.
• Supraîncălzirea poate apărea în cazul în care sunteți în contact cu dispozitivul sau încărcătorul atunci când este
utilizat sau încărcat mult timp.
• Nu dormiți cu dispozitivul în contact cu corpul dvs. sau în pat. Nu puneți dispozitivul sub o pătură, pernă sau sub
corpul dvs., în special atunci când acesta este conectat la încărcător, deoarece acest lucru poate cauza
supraîncălzirea dispozitivului.
• Încărcați dispozitivul într-o zonă bine ventilată.
• Vă rugăm să rețineți faptul că temperatura poate crește în timpul utilizării continue sau în timpul încărcării. De
asemenea, încercați să nu atingeți dispozitivul continuu sau fără intenție, punându-l în buzunarele hainelor sau
adormind. Contactul direct continuu cu dispozitivul în acest mod poate provoca arsuri la temperaturi scăzute sau
alte iritații ale pielii.
• Acest produs (inclusiv accesoriile) conţine unu sau mai mulţi magneţi. Înghiţirea magnetului/magneţilor poate
cauza vătămări grave, de exemplu sufocare sau leziuni intestinale. Dacă magneţii (sau un singur magnet) au fost
înghiţi, consultaţi imediat medicul. Nu lăsaţi acest produs la îndemâna copiilor sau a persoanelor aflate sub
supraveghere, pentru a evita ingerarea accidentală.
• Întrerupeţi utilizarea dispozitivului sau dezactivaţi funcţia de transmisie radio a acestuia acolo unde este necesar ori
unde vi se solicită acest lucru.
• Puteți utiliza dispozitivul în anumite condiții de umezeală sau praf, dar procedați cu atenție pentru a-l utiliza în
limitele clasificării sale IP și în limitele de utilizare obișnuită. Condițiile în care se pot depăși limitele clasificării IP
includ medii cu umiditate excesivă, adâncimi mari sub apă, presiune excesivă a lichidului și expunere excesivă la
praf.
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Notă

• Tratați dispozitivul cu grijă și nu îl expuneți la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. Nu utilizați dispozitivul
la temperaturi sub -10 °C sau peste +35 °C.
• Se recomandă protejarea dispozitivului dumneavoastră cu capac sau un ecran protector destinat dispozitivului
dumneavoastră. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a
dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.
• Fiți atent unde plasați dispozitivul. Evitați expunerea afişajului la o presiune excesivă, de exemplu, băgându-l într-un
buzunar și așezându-vă pe el sau aplecându-vă rapid pentru a ridica un obiect. O astfel de presiune poate cauza
crăparea afişajului.
• Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța dispozitivul.
• Manipularea neatentă sau neglijentă a dispozitivului dvs. poate anula termenii garanției.

Memento privind îngrijirea acuității vizuale (Taiwan)
Sony Corporation își face griji pentru dumneavoastră; aveți grijă de sănătatea ochilor și evitați solicitarea lor.
Un memento amical: Utilizarea excesivă poate duce la deteriorarea acuității vizuale. Vă recomandăm
următoarele:
1 Faceți o pauză de 10 minute după 30 de minute de utilizare.
2 Copiii mai mici de doi ani nu ar trebui să privească ecranul deloc, iar cei mai mari de doi ani nu ar trebui
să privească ecranul mai mult de o oră pe zi.

Apeluri de urgență
Efectuarea apelurilor nu poate fi garantată în orice condiții. Nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivele
mobile pentru a comunica informații esențiale. Este posibil ca efectuarea de apeluri să nu fie posibilă în
toate zonele, în toate rețelele sau când sunt utilizate anumite servicii de rețea și/sau caracteristici ale
dispozitivului.
Notă

Unele dispozitive nu acceptă apeluri vocale, inclusiv apeluri de urgență.

Încărcare
Avertizare

Utilizarea încărcătoarelor și a cablurilor USB, altele decât cele furnizate sau marca Sonypoate prezenta riscuri sporite de
siguranță.
•
•
•
•

Nu încercați să transformați sau să modificați cablul USB sau fişa.
Nu forțați fişa dacă nu se potrivește într-o priză de alimentare, întrucât acest lucru poate provoca electrocutări.
Conectați încărcătorul numai la sursele de energie menționate pe dispozitiv.
Atunci când încărcați un dispozitiv utilizând un cablu USB, aveți grijă să poziționați cablul USB astfel încât să nu
călcați pe cablu, să nu vă împiedicați de el sau să nu îl supuneți la deteriorare și tensiune în alt mod.
• Nu utilizați încărcătorul în exterior sau în zone cu grad ridicat de umiditate.
• Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța pentru a reduce riscul de electrocutări.
• Scoateți încărcătorul din priză ținând de adaptor și nu de cablul USB. În acest fel, reduceți riscul de deteriorare a
cablului.
Notă

• Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când este încărcat complet. Atunci când se face conectarea
la o sursă de alimentare, are loc o scurgere mică de energie.
• Încărcați bateria la temperaturi între +5 °C (+41 °F) și +35 °C (+95 °F).

Baterie
Avertizare

• Nu încercați să înlocuiți dvs. bateria - puteți deteriora bateria, ceea ce ar putea cauza supraîncălzire, explozie,
incendiu, deteriorarea proprietății sau vătămare corporală. Bateria telefonului dvs. trebuie reparată și reciclată de
către parteneri de service Sony autorizați.
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Notă

Acumulatorul are o durată de exploatare îndelungată dacă este tratat corespunzător. Bateriile noi sau neutilizate pot
avea o capacitate redusă la început.
• Pentru o capacitate maximă a bateriei, utilizați-o la temperatura camerei. Dacă bateria este utilizată la temperaturi
scăzute, capacitatea acesteia va fi redusă.
• Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

Cartelă de memorie
Dacă dispozitivul este furnizat împreună cu o cartelă de memorie detașabilă, această cartelă este în general
compatibilă cu dispozitivul achiziționat și este posibil să nu fie compatibilă cu alte dispozitive sau
capacitățile acestora privind cartelele de memorie. Verificați compatibilitatea cu alte dispozitive înainte de
achiziționare. Dacă dispozitivul este dotat cu un cititor de cartele de memorie, verificați compatibilitatea cu
cartela de memorie înainte de achiziționare sau utilizare.
Cartelele de memorie sunt în general formatate înainte de livrare. Pentru a reformata cartela de memorie,
utilizați un dispozitiv compatibil. Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare ale
dispozitivului sau luați legătura cu centrul de contact Sony relevant.

Precauții privind utilizarea cartelei de memorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu expuneți cartela de memorie la umezeală.
Nu atingeți conexiunile terminale cu mâna sau cu obiecte de metal.
Nu loviți și nu îndoiți cartela de memorie.
Nu încercați să demontați sau să modificați cartela de memorie.
Nu utilizați, nici nu depozitați cartela de memorie în spații umede sau corozive sau în condiții de căldură
excesivă, cum ar fi o mașină închisă pe timp de vară, în lumina directă a soarelui sau lângă un radiator
etc.
Nu permiteți pătrunderea murdăriei, a prafului sau a obiectelor străine în fanta cartelei de memorie.
Verificați dacă ați introdus corect cartela de memorie. Cartela de memorie poate să nu funcționeze
corespunzător dacă nu este introdusă complet.
Vă recomandăm să realizați o copie de rezervă a datelor importante. Societatea noastră nu este
răspunzătoare pentru pierderi sau deteriorarea conținutului pe care îl stocați pe cartela de memorie.
Nu scoateți cartela de memorie atunci când dispozitivul este pornit. Este posibil ca datele înregistrate să
se deterioreze sau să se piardă dacă scoateți cartela de memorie atunci când dispozitivul este pornit.

Cartelă SIM
Nu introduceți o cartelă SIM care nu este compatibilă cu fanta cartelei SIM, întrucât acest lucru poate să
deterioreze permanent cartela SIM sau dispozitivul. Dacă este necesar un adaptor pentru introducerea
cartelei în dispozitivul propriu sau în alt dispozitiv, nu introduceți direct cartela SIM fără adaptorul necesar.
Notă

Sony nu garantează și nu va fi răspunzătoare pentru defecte provocate de utilizarea cartelelor SIM incompatibile sau
modificate.

Antenă
Utilizarea antenelor care nu sunt comercializate de Sony ar putea să deterioreze dispozitivele mobile, să le
reducă performanța și să producă niveluri ale ratei specifice de absorbție (SAR) mai mari decât limitele
stabilite. Nu acoperiți antena cu mâna, întrucât acest lucru afectează calitatea apelului și nivelurile de
putere și poate să reducă durata pentru convorbiri sau durata în regim de așteptare.
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Atmosfere potențial explozive
Avertizare

Acesta este un caz rar, dar dispozitivul electronic ar putea să genereze scântei. Scânteile în atmosfere potențial
explozive ar putea să provoace o explozie sau un incendiu, ducând la accidente sau chiar deces. Zonele cu o atmosferă
potențial explozivă sunt deseori delimitate clar, dar nu întotdeauna.
• Opriți dispozitivul în orice zonă cu atmosferă potențial explozivă.
• Nu utilizați produsul într-un mediu cu potențial exploziv, cum ar fi o benzinărie, un depozit de produse petroliere, o
uzină chimică sau alte zone cu pericol de incendiu sau de explozie.
• Nu încărcați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile, întrucât căldura poate să provoace un incendiu.

Zone pentru operațiuni de detonare
Avertizare

Opriți toate dispozitivele electronice atunci când vă aflați în zone pentru operațiuni de detonare sau în zone în care este
publicată avertizarea „Opriți dispozitivele radio de emisie-recepție”, pentru a evita interferențele cu operațiunile de
detonare. Echipele din domeniul construcțiilor utilizează adesea dispozitive RF de control la distanță pentru a detona
explozibilii.

Accesorii
Accesoriile pot influența expunerea la RF, performanța radio, nivelul sonor, siguranța electrică și alte
domenii.
Sony nu testează accesoriile produse de terți și garanția nu acoperă defectele dispozitivului care au fost
cauzate de utilizarea acestor accesorii. Accesoriile și piesele produse de terți pot prezenta un risc pentru
sănătatea și siguranța dvs. Accesoriile produse de terți pot avea ca rezultat pierderea performanței,
deteriorarea dispozitivului, incendii, electrocutări sau accidente. Utilizarea accesoriilor produse de terți pot
produce niveluri ale SAR diferite de cele raportate.
• Folosiți doar accesorii certificate.
• Nu purtați/nu utilizați căști Bluetooth® care ar putea să vă incomodeze sau din cauza cărora dispozitivul
ar putea fi supus la presiune.
• Atunci când conectați acest produs la un dispozitiv cu un cablu USB, utilizați un cablu USB mai scurt de 3
metri.

Dispozitive medicale personale
Dispozitivele mobile și dispozitivele cu transmițătoare radio pot afecta echipamentele medicale implantate.
Pentru a utiliza dispozitivul în apropiere de echipamentul medical personal, consultați un medic și
producătorul echipamentului medical.
• Consultați personalul medical autorizat și instrucțiunile furnizate de producătorul de echipamente
medicale înainte de a utiliza dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac sau a altor echipamente
medicale.
• Dacă vă aflați în proximitatea unui stimulator cardiac sau a altor echipamente medicale, dacă vă aflați
într-un spital, dacă aveți un stimulator cardiac sau un implant cohlear ori dacă utilizați o proteză auditivă,
consultați un medic autorizat și citiți instrucțiunile producătorului de echipamente medicale înainte de a
utiliza dispozitivul.
• Păstrați o distanță minimă de 15 cm (6 țoli) între dispozitiv și echipamentul medical pentru a reduce
riscul de interferență.
• Opriți dispozitivul dacă suspectați că se produc interferențe.
• Dacă aveți implantat un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul la urechea opusă stimulatorului cardiac
pentru a face apeluri telefonice și nu purtați dispozitivul în buzunarul de la piept.
Acest produs (inclusiv accesoriile) conţine unu sau mai mulţi magneţi care pot interfera cu stimulatoarele
cardiace, şunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive
medicale. Nu amplasaţi acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive
medicale. Solicitaţi sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiţi astfel de dispozitive
medicale.
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Condusul
• În unele cazuri, producătorii de vehicule pot interzice utilizarea dispozitivelor mobile în vehicule dacă nu
se utilizează un dispozitiv de tip mâini libere cu o antenă externă.
• Consultați reprezentantul producătorului vehiculului pentru a vă asigura că dispozitivele mobile sau
dispozitivele de tip mâini libere Bluetooth nu vor afecta sistemele electronice din vehicul.
• Fiți atent permanent doar la condus și respectați legile și reglementările locale cu privire la utilizarea
dispozitivelor mobile în timpul condusului.
• Nu amplasați dispozitivul și nu instalați echipamente wireless în mașină, în zona de deasupra unui
airbag.
• Nu utilizați funcționalitatea GPS într-un mod care vă poate distrage atenția de la condus.

GPS/Funcții bazate pe locație
Unele dispozitive oferă GPS/Funcții bazate pe locație. Funcționalitatea de determinare a locației este
furnizată „ca atare” și „cu toate defectele”. Sony nu emite declarații sau garanții cu privire la exactitatea
acestor informații privind locația.
Este posibil ca utilizarea informațiilor bazate pe locație de către dispozitiv să fie întreruptă sau să aibă erori
și, în plus, să depindă de disponibilitatea serviciului de rețea. Rețineți că funcționalitatea poate fi redusă sau
neoperațională în anumite medii, cum ar fi interioare ale clădirilor sau în zone din jurul clădirilor.

Mod pentru zbor
Bluetooth și funcționalitatea pentru Rețeaua locală Wireless (WLAN), dacă sunt disponibile pe dispozitiv,
pot fi activate în modul pentru zbor, dar este posibil ca acest lucru să fie interzis la bordul unei aeronave
sau în alte zone în care transmisiile radio sunt interzise. În astfel de medii, vă rugăm să solicitați autorizarea
corespunzătoare înainte de a activa Bluetooth sau funcționalitatea WLAN chiar și în modul pentru zbor.

Programe malware
Un program malware este un software care poate dăuna dispozitivului. Programele malware sau aplicațiile
periculoase pot include viruși, viermi, programe spion și alte programe nedorite. Deși dispozitivul utilizează
măsurile de securitate pentru a rezista acestor eforturi, Sony nu garantează, nici nu declară că dispozitivul
va rezista la introducerea programelor malware. Cu toate acestea, puteți să reduceți riscul atacurilor cu
programe malware având grijă atunci când descărcați conținut sau când acceptați aplicații, având grijă să
nu deschideți sau să răspundeți la mesaje provenite din surse necunoscute, utilizând servicii de încredere
pentru a accesa internetul și descărcând numai conținutul surselor cunoscute, de încredere pe dispozitivul
mobil.

Protecția informațiilor personale
Ștergeți datele personale înainte de a elimina dispozitivul. Pentru a șterge date, efectuați o reinițializare
master. Ștergerea datelor din memoria dispozitivului nu asigură faptul că acestea nu pot fi recuperate. Sony
nu garantează împotriva recuperării informațiilor și nu își asumă responsabilitatea pentru dezvăluirea
oricăror informații, chiar și după o reinițializare master.

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene și pentru alte ţări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie
considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de
reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este
dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de

12
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat
produsul.

Dispozitive cu capacități de vizualizare 3D
La vizualizarea imaginilor 3D capturate cu un dispozitiv cu capacitate de vizualizare 3D, este posibil să
experimentați un disconfort vizual, oboseală sau greață atunci când vizualizați imaginile pe un monitor
compatibil 3D. Vă recomandăm să faceți pauze periodic pentru a preveni aceste simptome. Cu toate
acestea, trebuie să stabiliți durata și frecvența pauzelor în funcție de necesitățile dumneavoastră, întrucât
acestea variază de la persoană la persoană. Dacă experimentați orice tip de disconfort, încetați vizualizarea
imaginilor 3D până când vă simțiți mai bine și consultați un medic dacă este necesar. Pentru informații
suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul 3D sau cu software-ul
3D pe care îl utilizați cu acest dispozitiv.

Terminale TTY în SUA
Puteți utiliza terminalul TTY cu dispozitivul Sony. Pentru informații cu privire la caracteristicile și soluțiile de
accesibilitate pentru persoane cu nevoie speciale, vizitați https://www.sony.net/Products/smartphones/
accessibility/overview.html sau contactați Sony la 1-855-806-8464.
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Informații privind expunerea la radiofrecvență și
rata specifică de absorbție (SAR)
Expunerea la radiofrecvență și rata specifică de absorbție (SAR)
Informațiile despre datele SAR sunt furnizate pentru rezidenții din țările care au adoptat limitele SAR
recomandate de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) sau de
Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (IEEE). ICNIRP prevede o limită SAR medie de 2 W/kg la
zece (10) grame de țesut corporal, în timp ce IEEE prevede o limită SAR medie de 1,6 W/kg la un (1) gram de
țesut corporal. Aceste cerințe se bazează pe indicații ştiințifice, care includ marje de siguranță concepute
pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.
Valorile SAR și distanțele de testare diferă în funcție de metoda de măsurare, de dispozitivul testat (telefon
sau tabletă) și de utilizarea funcționalității hotspot Wi-Fi, dar se indică numai valorile SAR cele mai ridicate.
OMS (Organizația Mondială a Sănătății) a declarat că informațiile ştiințifice actuale nu indică necesitatea
unor măsuri speciale de prevedere în ceea ce privește utilizarea tabletelor și a telefoanelor. Pentru mai
multe informaţii despre acest subiect, vă rugăm să vizitaţi who.int/ Home>Health Topics>E>Electromagnetic
fields. Informații suplimentare privind SAR sunt disponibile, de asemenea, pe Mobile and Wireless Forum
accesând https://www.mwfai.org/.
Pentru mai multe informații privind SAR sau expunerea la radiofrecvență, consultați https://www.sony.net/
Products/smartphones/health-and-safety/sar.html.
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Reglementări privind exportul
Dispozitivul și accesoriile pot face obiectul legilor și regulamentelor privind controlul exporturilor.
În cazul exportării sau al reexportării dispozitivului și accesoriilor, clienții sunt unicii răspunzători pentru
respectarea procedurilor necesare pe cheltuiala proprie. Luați legătura cu autoritățile competente pentru
detalii despre proceduri.

15
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

Contract de licență și mărci comerciale
Contract de licență pentru utilizatori finali
Software-ul livrat cu acest dispozitiv și mediile sale este deținut de Sony Corporation și/sau companiile
afiliate și furnizorii și licențiatorii săi.
Sony vă acordă o licență limitată neexclusivă pentru utilizarea software-ului numai în legătură cu
dispozitivul pe care este instalat sau livrat. Titlul de proprietate asupra software-ului nu este vândut,
transferat sau transmis în alt mod.
Nu utilizați niciun mijloc pentru a descoperi codul sursă sau orice componentă a software-ului; nu
reproduceți, nu distribuiți, nici nu modificați software-ul. Aveți dreptul de a transfera drepturile și obligațiile
privind software-ul unui terț, numai împreună cu dispozitivul pe care este instalat software-ul, numai dacă
terțul convine în scris să respecte clauzele prezentei licențe.
Prezenta licență există pe durata de viață utilă a acestui dispozitiv. Poate fi reziliată transferând în scris
drepturile dumneavoastră asupra dispozitivului către un terț.
Nerespectarea acestor termene și condiții duce la rezilierea licenței cu efecte imediate.
Sony și furnizorii și licențiatorii săi terți își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra softwareului. În măsura în care software-ul conține materiale sau coduri ale unui terț, acești terți sunt beneficiarii
acestor clauze.
Prezenta licență este reglementată de legislația în vigoare în Japonia. Dacă este aplicabil, dispozițiile
menționate mai sus se aplică drepturilor legitime ale consumatorilor.
Dacă software-ul care însoțește sau este furnizat împreună cu dispozitivul conține termene și condiții
suplimentare, dispozițiile respective reglementează posesia și utilizarea software-ului de către
dumneavoastră.

Mărci comerciale
Marca verbală Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar
utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii acestora se realizează în baza unei
licențe.
Alte denumiri de produse, nume de servicii, nume de companii sau logo-uri sunt mărci comerciale și
proprietăți protejate prin drepturi de autor ale proprietarilor și/sau licențiatorilor respectivi.

16
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

Numărul publicației
12.1
©2014 Sony Corporation

17
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

