Belangrijke informatie

Over de garantie
Beperkte garantie
Conform de bepalingen van deze beperkte garantie garandeert Sony Corporation of een relevante lokale
gelieerde onderneming dat dit apparaat vrij is van defecten wat betreft ontwerp, materiaal en fabricage op
het tijdstip van de oorspronkelijke aankoop door een consument.
Als uw apparaat garantieservice vereist, moet u het terugbrengen naar de verkoper waar het is gekocht of
kunt u contact opnemen met de plaatselijke reparatiepartner van Sony.
Als uw apparaat tijdens de garantieperiode niet werkt bij normaal gebruik en onderhoud als gevolg van
defecten in ontwerp, materiaal of fabricage, zullen de door Sony geautoriseerde distributeurs of
servicepartners in het land of de regio waar u uw apparaat hebt aangeschaft naar eigen goeddunken het
apparaat repareren, vervangen of de aankoopprijs van het apparaat terugbetalen overeenkomstig de hierin
genoemde algemene voorwaarden.
Sony en diens servicepartners behouden zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen als
blijkt dat een geretourneerd apparaat niet onder de garantie valt volgens de hier vermelde voorwaarden.
De garantie en voorwaarden voor sommige landen en regio's worden apart beschreven in
Garantievoorwaarden per land en regio.
Opmerking

Wanneer het apparaat wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere
informatie verloren gaan. Wegens de van toepassing zijnde wetgeving, andere regelgeving of technische beperkingen
is het mogelijk dat Sony niet in staat is om een back-up van bepaalde downloads te maken. Sony aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor enig verlies van informatie van enige aard en vergoedt u niet voor een dergelijk verlies. U
moet altijd back-ups maken van alle informatie die op uw apparaat is opgeslagen, zoals downloads, kalender en
contacten, voordat u uw apparaat inlevert voor reparatie of vervanging.

Voorwaarden
1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien samen met het te repareren of te vervangen apparaat een
origineel aankoopbewijs voor dit apparaat kan worden voorgelegd dat door een erkende leverancier van
Sony aan de oorspronkelijke koper is verstrekt, waarop de ongewijzigde aankoopdatum en het
serienummer van het apparaat zijn vermeld (in sommige landen/regio's kan om andere informatie
worden verzocht). Sony behoudt zich het recht voor om garantieservice te weigeren indien deze
gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het apparaat bij de
leverancier.
2 Indien Sony het apparaat repareert of vervangt, heeft de reparatie van het betreffende defect of het
vervangen apparaat een garantie voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of
gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum, afhankelijk van welke langer is. Voor het
repareren of het vervangen kunnen gereviseerde onderdelen met een gelijkwaardige functionaliteit
worden gebruikt. Vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van Sony.
3 Deze garantie is niet van toepassing op storingen van het apparaat die het gevolg zijn van:
• Normale slijtage.
• Gebruik in omgevingen waar de relevante IP-waarden, indien van toepassing, worden overschreden
(met inbegrip van vloeistofschade of gevallen waarbij in het apparaat vloeistof wordt gedetecteerd als
gevolg van dergelijk gebruik).
• Verkeerd gebruik of gebruik dat in strijd is met de relevante instructies van Sony voor het gebruik en
onderhoud van het apparaat.
Deze garantie geldt evenmin voor gebreken aan het apparaat die het gevolg zijn van ongelukken,
wijzigingen, aanpassingen aan de soft- of hardware of overmacht.
4 Een oplaadbare batterij zal na herhaaldelijk opladen en ontladen uiteindelijk uitgeput raken. Dat is geen
defect, maar normale slijtage. Als de spreek- of stand-bytijd merkbaar korter wordt, is het tijd om de
batterij te vervangen.
Er kunnen tussen apparaten kleine afwijkingen in de helderheid en de kleuren van het scherm optreden.
Het scherm kan kleine heldere of donkere puntjes vertonen. Dit zijn defecte pixels; deze worden
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veroorzaakt door storing van individuele beeldpuntjes en kunnen niet worden aangepast. Twee defecte
pixels wordt acceptabel geacht.
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Er kunnen zich kleine verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende apparaten.
Dergelijke variaties komen vaker voor en betekenen niet dat de cameramodule stuk is.
Aangezien het mobieletelefonienetwerk waarmee het apparaat verbinding maakt, wordt verstrekt door
een van Sony onafhankelijke provider, kan Sony niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking, de
beschikbaarheid, de dekking, de diensten of het bereik van het netwerk.
Deze garantie geldt niet voor gebreken, defecten en/of storingen aan het apparaat die zijn veroorzaakt
door installaties, wijzigingen of reparaties aan het apparaat of door het openen van het product indien
uitgevoerd door iemand die niet door Sony is erkend.
De garantie geldt niet voor gebreken, defecten en/of storingen aan het apparaat die zijn veroorzaakt
door het gebruik van accessoires of andere randapparatuur die geen deel uitmaken van de originele
Sony-accessoires die voor gebruik met het apparaat zijn bedoeld.
Sony wijst alle garantieaanspraken af, hetzij expliciet of impliciet, voor gebreken, defecten en/of
storingen veroorzaakt aan het apparaat of aan randapparatuur als gevolg van virussen, Trojaanse
paarden, spyware of andere kwaadaardige software. Sony adviseert om geschikte software voor
virusbeveiliging op uw apparaat en op de daarmee verbonden randapparatuur te installeren, indien
beschikbaar, en deze regelmatig bij te werken, om het apparaat beter te beschermen. Het moge echter
duidelijk zijn dat dergelijke software uw apparaat of de randapparatuur daarvan nooit volledig kan
beschermen en Sony wijst alle garanties af, hetzij expliciet of impliciet, indien de antivirussoftware er
niet in slaagt zijn beoogde doel te verwezenlijken.
• Voor klanten in de Verenigde Staten
Sony is niet verantwoordelijk voor arbeids- en materiaalkosten die u maakt voor reparaties of service
door aanbieders/dienstverleners die niet door een door Sony geautoriseerd servicecentrum zijn
erkend.
• Voor klanten in andere landen en regio's

Knoeien met verzegelingen van het apparaat maakt de garantie ongeldig.
10 Buiten deze beperkte garantie gelden geen andere expliciete garanties, noch schriftelijk noch
mondeling. Alle impliciete garanties, inclusief zonder beperking de impliciete garanties voor
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van deze beperkte
garantie. Onder geen voorwaarde kunnen Sony of diens licentiegevers aansprakelijk worden gesteld
voor incidentele of gevolgschade van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot winstverlies of
commercieel verlies, tot de volle omvang waarin op deze schade volgens de wet aanspraak kan worden
gemaakt.
Sommige landen/regio's staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of de
beperking van de duur van impliciete garanties niet toe, in welk geval de bovenstaande beperkingen of
uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.
De geboden garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument op grond van de
toepasselijke wetgeving, noch op de rechten van de consument jegens de leverancier welke voortvloeien
uit het verkoop-/aankoopcontract.
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Garantieperioden
De garantieperioden voor de volgende regio's gelden voor mobiele apparaten. De garantieperioden voor
accessoires (waaronder de accessoires die bij uw mobiele apparaat geleverd zijn) worden afzonderlijk
beschreven onder Garantievoorwaarden per land en regio.

Amerika
De volgende garantieperiode voor mobiele apparaten is van kracht afhankelijk van waar u het apparaat
hebt gekocht. De garantieperioden voor accessoires (waaronder de accessoires die bij uw mobiele apparaat
geleverd zijn) worden afzonderlijk beschreven onder Garantievoorwaarden per land en regio.
Land/regio

Garantie

Verenigde Staten

12 maanden

Azië
De volgende garantieperiode voor mobiele apparaten is van kracht afhankelijk van waar u het apparaat
hebt gekocht. De garantieperioden voor accessoires (waaronder de accessoires die bij uw mobiele apparaat
geleverd zijn) worden afzonderlijk beschreven onder Garantievoorwaarden per land en regio.
Land/regio

Garantie

Vasteland van China

12 maanden

Hongkong

12 maanden

Kazachstan

12 maanden

Macau

12 maanden

Maleisië

12 maanden

Singapore

12 maanden

Taiwan

12 maanden

Thailand

12 maanden

Vietnam

12 maanden

Europa
De volgende garantieperiode voor mobiele apparaten is van kracht afhankelijk van waar u het apparaat
hebt gekocht. De garantieperioden voor accessoires (waaronder de accessoires die bij uw mobiele apparaat
geleverd zijn) worden afzonderlijk beschreven onder Garantievoorwaarden per land en regio.
Land/regio

Garantie

Oostenrijk

24 maanden

België

24 maanden

Bulgarije

24 maanden

Kroatië

24 maanden

Cyprus

24 maanden

Tsjechische Republiek

24 maanden

Denemarken

24 maanden

Estland

24 maanden

Finland

24 maanden

Frankrijk

24 maanden
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Duitsland

24 maanden

Griekenland

24 maanden

Hongarije

24 maanden

IJsland

24 maanden

Ierland

24 maanden

Italië

24 maanden

Letland

24 maanden

Liechtenstein

12 maanden

Litouwen

24 maanden

Luxemburg

24 maanden

Nederland

24 maanden

Noorwegen

24 maanden

Polen

24 maanden

Portugal

24 maanden

Roemenië

24 maanden

Russische Federatie

12 maanden

Slowakije

24 maanden

Slovenië

24 maanden

Spanje

24 maanden

Zweden

24 maanden

Zwitserland

24 maanden

Oekraïne

12 maanden

Verenigd Koninkrijk

24 maanden
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Garantievoorwaarden per land en regio
De beperkte garantieperiode voor accessoires die met uw mobiele apparaat zijn meegeleverd is één (1) jaar
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van uw mobiele apparaat, tenzij anders aangegeven in de
volgende garantievoorwaarden per land/regio of op een afzonderlijk garantiebewijs.
Opmerking

In sommige landen/regio's is er mogelijk aanvullende informatie vereist (zoals een geldig garantiebewijs).

Beperkte garantie voor Vasteland van China
Conform de bepalingen van deze beperkte garantie garandeert Sony Corporation of een relevante lokale
gelieerde onderneming dat dit apparaat vrij is van defecten wat betreft ontwerp, materiaal en fabricage op
het tijdstip van de oorspronkelijke aankoop door een consument en voor een daarop volgende periode van
één (1) jaar. Alle originele met het apparaat meegeleverde accessoires hebben een garantie volgens het
plaatselijke mobiele San Bao-beleid.
Als dit apparaat tijdens de garantieperiode niet werkt bij normaal gebruik en onderhoud als gevolg van
defecten in ontwerp, materiaal of fabricage, zullen de door Sony geautoriseerde distributeurs of
servicepartners in het land of de regio waar u het apparaat hebt aangeschaft naar eigen goeddunken het
apparaat repareren, vervangen of de aankoopprijs van het apparaat terugbetalen overeenkomstig de hierin
genoemde algemene voorwaarden, consumentenwetten en het plaatselijke mobiele San Bao-beleid.
Wanneer het apparaat wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en
andere informatie verloren gaan. Wegens de van toepassing zijnde wetgeving, andere regelgeving of
technische beperkingen is het mogelijk dat Sony niet in staat is om een back-up van bepaalde downloads
te maken. Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies van informatie van enige aard en
vergoedt u niet voor een dergelijk verlies. U moet altijd back-ups maken van alle informatie die op het
apparaat is opgeslagen, zoals downloads, kalender en contacten, voordat u het apparaat inlevert voor
reparatie of vervanging.
Indien Sony uw apparaat repareert, heeft de reparatie van het betreffende defect een garantie voor de
resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of gedurende dertig (30) dagen vanaf de
reparatiedatum, afhankelijk van welke langer is. Voor het repareren kunnen onderdelen met een
gelijkwaardige functionaliteit worden gebruikt. Vervangen onderdelen of componenten worden eigendom
van Sony.
Als er discrepanties zijn tussen de bovenstaande inhoud en het San Bao-garantiebewijs dat bij het product
geleverd is, wordt de San Bao-garantie prioritair toegepast.

Beperkte garantie voor Hongkong
Conform de bepalingen van deze beperkte garantie garandeert Sony Corporation of een relevante lokale
gelieerde onderneming dat dit apparaat vrij is van defecten wat betreft ontwerp, materiaal en fabricage op
het tijdstip van de oorspronkelijke aankoop door een consument en voor een daarop volgende periode van
één (1) jaar. Alle originele met het apparaat meegeleverde accessoires hebben een garantie van maximaal
zes (6) maanden vanaf de aankoopdatum.
Als dit apparaat tijdens de garantieperiode niet werkt bij normaal gebruik en onderhoud als gevolg van
defecten in ontwerp, materiaal of fabricage, zullen de door Sony geautoriseerde distributeurs of
servicepartners in het land of de regio waar u het apparaat hebt aangeschaft naar eigen goeddunken het
apparaat repareren, vervangen of de aankoopprijs van het apparaat terugbetalen overeenkomstig de hierin
genoemde algemene voorwaarden.
Opmerking

Wanneer het apparaat wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere
informatie verloren gaan. Wegens de van toepassing zijnde wetgeving, andere regelgeving of technische beperkingen
is het mogelijk dat Sony niet in staat is om een back-up van bepaalde downloads te maken. Sony aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor enig verlies van informatie van enige aard en vergoedt u niet voor een dergelijk verlies. U
moet altijd back-ups maken van alle informatie die op het apparaat is opgeslagen, zoals downloads, kalender en
contacten, voordat u het apparaat inlevert voor reparatie of vervanging.
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Beperkte garantie voor Taiwan
Conform de bepalingen van deze beperkte garantie garandeert Sony Corporation of een relevante lokale
gelieerde onderneming dat dit apparaat vrij is van defecten wat betreft ontwerp, materiaal en fabricage op
het tijdstip van de oorspronkelijke aankoop door een consument en voor een daarop volgende periode van
één (1) jaar. Alle originele met het apparaat meegeleverde accessoires hebben een garantie van maximaal
zes (6) maanden vanaf de aankoopdatum.
Als dit apparaat tijdens de garantieperiode niet werkt bij normaal gebruik en onderhoud als gevolg van
defecten in ontwerp, materiaal of fabricage, zullen de door Sony geautoriseerde distributeurs of
servicepartners in het land of de regio waar u het apparaat hebt aangeschaft naar eigen goeddunken het
apparaat repareren, vervangen of de aankoopprijs van het apparaat terugbetalen overeenkomstig de hierin
genoemde algemene voorwaarden.
Opmerking

Wanneer het apparaat wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere
informatie verloren gaan. Wegens de van toepassing zijnde wetgeving, andere regelgeving of technische beperkingen
is het mogelijk dat Sony niet in staat is om een back-up van bepaalde downloads te maken. Sony aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor enig verlies van informatie van enige aard en vergoedt u niet voor een dergelijk verlies. U
moet altijd back-ups maken van alle informatie die op het apparaat is opgeslagen, zoals downloads, kalender en
contacten, voordat u het apparaat inlevert voor reparatie of vervanging.

Verlengde service in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en de
Republiek Turkije
Als u uw apparaat hebt gekocht in een lidstaat/regio van de Europese Economische Ruimte (EER), in
Zwitserland of in de Republiek Turkije en dat apparaat bedoeld was voor verkoop in de EER of in
Zwitserland of Turkije, kunt u uw apparaat laten onderhouden in enig land/regio van de EER, in Zwitserland
of in Turkije onder de garantievoorwaarden die van kracht zijn in het land waarin het onderhoud nodig is,
op voorwaarde dat een identiek apparaat in het betreffende land / de betreffende regio wordt verkocht
door een geautoriseerde Sony-distributeur. Neem contact op met de plaatselijke ondersteuningsdienst van
Sony om te informeren of het apparaat in het land of de regio van uw verblijf verkocht wordt. Houd er
rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk niet beschikbaar zijn buiten het land/de regio van aankoop,
bijvoorbeeld omdat uw apparaat een binnenwerk of exterieur heeft dat afwijkt van overeenkomstige
modellen die in andere landen/regio's verkocht worden. Houd er tevens rekening mee dat het soms niet
mogelijk is om apparaten met een simlock te repareren.

Speciale informatie voor Spanje
Naast de beperkte garantie heeft de garantiehouder ook recht op een wettelijke garantie van twee (2) jaar
overeenkomstig de bepalingen van het Spaanse Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november ter
vaststelling van de gereviseerde tekst van de Spaanse Algemene Wet ter bescherming van de consument
en andere supplementaire wetten.

Speciale informatie voor Portugal
Als u dit product in Portugal hebt gekocht, heeft de beperkte garantie die bij dit product hoort geen invloed
op de statutaire rechten van de consument. Dit betekent dat wanneer consumenten dit product in Portugal
kopen, zij recht hebben op een wettelijke garantie van twee (2) jaar onder de voorwaarden van wetsbesluit
67/2003 van 8 april, aangepast door wetsbesluit 84/2008.
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Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
De volgende instructies zijn bedoeld voor uw eigen veiligheid en om storingen van het apparaat te
voorkomen. Bent u er niet zeker van of uw apparaat correct werkt, laat het apparaat dan vóór
gebruik controleren door een erkende servicepartner van Sony.
Waarschuwing

Als u deze instructies niet naleeft, bestaat er een risico op brand, explosies, elektrische schokken, letsels of
schade aan eigendommen. Lees de onderstaande informatie voordat u het apparaat gebruikt.

Uw apparaat gebruiken en onderhouden
Waarschuwing

• Neem geen beschadigd apparaat in gebruik, zoals een apparaat met gebarsten beeldscherm of gedeukte
achterkant, omdat dit letsel kan veroorzaken.
• Stel het apparaat niet bloot aan vuur of hitte.
• Als uw apparaat niet waterafstotend is, zorg er dan voor dat er geen vloeistoffen binnendringen in de USB-poort,
headsetaansluiting of eender welke andere sleuf in het apparaat. Laad het apparaat niet op wanneer er water in een
aansluiting is binnengedrongen. Neem contact op met een erkende servicepartner van Sony om het apparaat te
laten controleren wanneer er water in is binnengedrongen.
• Zelfs als het apparaat waterafstotend is, moet u vermijden dat er water met daarin onzuiverheden of andere
vloeistoffen (bv. softdrinks, zeewater, zweet enz.) in de USB-poort van of een andere sleuf in het apparaat
terechtkomen. Laad het apparaat niet op wanneer een aansluiting of opening ervan nat is. Laad het apparaat pas
op wanneer u de aansluiting ervan of opening erin hebt droog- en schoongemaakt.
• Laad het apparaat niet op in een vochtige ruimte of in de buurt van een wastafel of bad. U mag de oplader niet
aansluiten of loskoppelen met natte handen.
• Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of externe materialen zoals stof binnendringen in de USB-poort,
headsetaansluiting of eender welke andere sleuf in het apparaat, ongeacht de IP-klasse ervan. Als er metalen
voorwerpen of externe materialen binnengedrongen zijn in een poort, moet u die poort schoonmaken voor u het
apparaat oplaadt.
• Alleen servicepartners van Sony mogen serviceprocedures aan uw apparaat uitvoeren. Probeer het apparaat niet
zelf te demonteren of te herstellen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd of kunt u gewond raken.
• Verwijder nooit de batterijklep van het apparaat, want in dat geval bestaat er kans op doorboren van de batterij,
met mogelijk letsels of schade aan het apparaat tot gevolg.
• Oefen geen overmatige druk uit op het apparaat en stel het niet bloot aan krachtige schokken. Als u het apparaat
laat vallen, plooit, erop stapt of ermee gooit, kan de batterij beschadigd raken. Als u vermoedt dat de batterij
beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet langer en stuur het op naar een servicepartner van Sony.
• Doorboor de telefoon niet met scherpe voorwerpen.
• Steek het apparaat niet in de zak van een al te strakke broek; het scherm en/of de batterijklep kunnen hierdoor
immers verbogen worden wanneer u gaat zitten of beweegt.
• Wanneer u het apparaat of de oplader langdurig oplaadt of gebruikt en terwijl aanraakt, kan er oververhitting
optreden.
• Ga niet slapen terwijl het apparaat op u of in uw bed ligt. Leg het apparaat niet onder een deken, kussen of uw
lichaam, in het bijzonder wanneer het aangesloten is op de lader, aangezien het apparaat hierdoor oververhit kan
raken.
• Laad het apparaat met de oplader op in een goed geventileerde ruimte.
• Merk op dat de temperatuur bij onafgebroken gebruik of tijdens het opladen kan oplopen. Zorg er ook voor dat u
het apparaat niet langdurig onopzettelijk blijft aanraken door het in een zak in uw kledij te steken of in slaap te
vallen. Wanneer u het apparaat op een dergelijke manier doorlopend aanraakt, kan dit
lagetemperatuurbrandwonden of andere huidirritaties veroorzaken.
• Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten. Wanneer een magneet wordt ingeslikt, kan dit ernstige
schade veroorzaken, zoals kans op verstikking of beschadiging van de darmen. In het geval één of meerdere
magneten is ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts. Houd dit product uit de buurt van kinderen of anderen die
onder toezicht staan om per ongeluk inslikken te voorkomen.
• Gebruik uw apparaat niet of schakel de radiozender van uw apparaat uit wanneer dit nodig is of wanneer hierom
wordt gevraagd.
• U kunt uw apparaat gebruiken in bepaalde natte of stoffige omstandigheden maar zorg dat het apparaat wordt
gebruikt binnen de grenzen van de IP-beschermingsklasse en binnen de grenzen van regulier gebruik.
Omstandigheden waarin de grenzen van de IP-beschermingsklasse kunnen worden overschreden, zijn onder
andere omgevingen met overmatige vochtigheid, waterniveaus, vloeistofdruk en blootstelling aan stof.
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Opmerking

• Behandel het apparaat voorzichtig en stel het niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Gebruik uw
apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C(+14 °F) of hoger dan +35 °C(+95 °F).
• Het wordt aanbevolen om uw apparaat te beschermen met een schermhoes of bescherming die voor uw apparaat
bedoeld is. Als u een schermbescherming van een ander merk gebruikt, kan het zijn dat uw apparaat niet correct
functioneert omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons eventueel worden bedekt. Hierdoor kan de
garantie komen te vervallen.
• Wees voorzichtig waar u uw apparaat plaatst. Zorg dat het scherm niet wordt blootgesteld aan overmatige druk,
bijvoorbeeld door de telefoon in een zak te stoppen en erop te gaan zitten of door snel te buigen om iets op te
pakken. Door deze druk kan het scherm barsten.
• Gebruik een zachte, vochtige doek om uw apparaat te reinigen.
• Wanneer u onzorgvuldig of nalatig met het apparaat omspringt, vervallen de garantievoorwaarden.

Gezondheidsmededeling m.b.t. gezichtsvermogen (Taiwan)
Sony Corporation vindt uw gezondheid belangrijk. Zorg ervoor dat u uw ogen voldoende rust geeft en
inspanning voorkomt. Een goedbedoelde herinnering: overmatig gebruik kan leiden tot een verminderd
gezichtsvermogen. We raden u het volgende aan:
1 Neem na elke 30 minuten een pauze van 10 minuten.
2 Kinderen jonger dan twee jaar kijken beter niet naar het scherm, en kinderen ouder dan twee jaar kijken
beter niet langer dan een uur per dag.

Noodoproepen
U kunt niet onder alle omstandigheden zeker zijn dat u kunt bellen. Vertrouw voor essentiële communicatie
nooit uitsluitend op mobiele apparatuur. Het kan zijn dat oproepen niet mogelijk zijn in bepaalde gebieden,
bij een aantal netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of functies van de mobiele
apparatuur.
Opmerking

Sommige apparaten bieden geen ondersteuning voor gesprekken, inclusief noodoproepen.

Opladen
Waarschuwing

Gebruik van andere laders en USB-kabels dan de Sony-producten kan tot een verhoogd veiligheidsrisico leiden.
• Probeer de USB-kabel of -stekker niet aan te passen.
• Gebruik geen geweld wanneer de stekker niet in een stopcontact past, aangezien dit tot elektrische schokken kan
leiden.
• Sluit de lader alleen aan op voedingsbronnen zoals aangegeven op het apparaat.
• Als u uw apparaat oplaadt met de USB-kabel, zorg er dan voor dat de kabel zo geplaatst is dat niemand erop kan
staan, erover kan struikelen en dat de kabel niet op een andere manier beschadigd kan worden.
• Gebruik de lader niet buitenshuis of in een vochtige omgeving.
• Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u het reinigt om de kans op een elektrische schok te
verminderen.
• Haal de lader uit het stopcontact door de adapter en niet de USB-kabel vast te nemen. Op deze manier is er minder
kans op beschadiging van de kabel.
Opmerking

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat helemaal is opgeladen. Zolang de stekker in het
stopcontact zit, wordt een klein beetje stroom verbruikt.
• Laad de batterij op bij temperaturen tussen +5 °C (+41 °F) en +35 °C (+95 °F).

Batterij
Waarschuwing

• Probeer de batterij niet zelf te vervangen—hierdoor kan deze beschadigd raken, wat kan leiden tot oververhitting,
explosies, brand, schade aan eigendommen of letsels. De batterij in uw telefoon moet onderhouden en
gerecycleerd worden door een door Sony erkende servicepartner.
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Opmerking

Een oplaadbare batterij heeft een lange levensduur als er correct mee wordt omgegaan. Nieuwe batterijen of batterijen
die lange tijd niet zijn gebruikt, kunnen tijdelijk een verminderde capaciteit hebben.
• Voor een maximale capaciteit van de batterij moet u deze bij kamertemperatuur gebruiken. Als de batterij bij lage
temperaturen wordt gebruikt, neemt de capaciteit af.
• Laad de batterij helemaal op vóór het eerste gebruik.

Geheugenkaart
Als het apparaat met een verwijderbare geheugenkaart wordt geleverd, dan is deze over het algemeen
compatibel met het aangeschafte apparaat, maar mogelijk niet met andere apparaten of met functies van
hun geheugenkaarten. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat
u deze koopt of gebruikt. Als het apparaat is uitgerust met een geheugenkaartlezer, controleer dan de
bruikbaarheid met geheugenkaarten voordat u deze koopt of gebruikt.
Geheugenkaarten worden gewoonlijk voorafgaand aan de verzending geformatteerd. Gebruik een
compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het apparaat of neem contact op met de relevante ondersteuningsdienst van Sony.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van geheugenkaarten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stel de geheugenkaart niet bloot aan vocht.
Raak elektrische aansluitingen niet aan met uw hand of metalen voorwerpen.
Buig de geheugenkaart niet en stel deze niet bloot aan zware klappen.
Probeer de geheugenkaart niet te demonteren of aan te passen.
Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet op vochtige of corroderende plekken of onder extreem hete
omstandigheden, zoals in een afgesloten auto in de zomer, in direct zonlicht, in de buurt van een
verwarmingstoestel enz.
Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of vreemde voorwerpen in de sleuf van de geheugenkaart
terechtkomen.
Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed
als deze niet volledig is geplaatst.
Wij raden aan een back-up te maken van belangrijke gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
verlies van of schade aan inhoud die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat is ingeschakeld. Opgeslagen gegevens kunnen
beschadigd raken of verloren gaan als u de kaart verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld.

SIM-kaart
Plaats geen simkaart die niet compatibel is met uw simkaartsleuf, aangezien dit kan leiden tot blijvende
schade aan uw simkaart of apparaat. Als er een adapter op uw eigen of een ander apparaat moet worden
aangesloten, plaats de simkaart dan niet rechtstreeks zonder de vereiste adapter.
Opmerking

Sony geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van incompatibele of
gewijzigde simkaarten.

Antenne
Als u gebruikmaakt van antenneapparaten van een ander merk dan Sony, kan het mobiele apparaat
worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere
SAR-waarden (Specific Absorption Rate) dan de vastgestelde limieten. Bedek de antenne niet met uw
handen, aangezien dit invloed kan hebben op de oproepkwaliteit en energieniveaus en de spreek- en
stand-bytijd kan verkorten.
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Mogelijk explosieve omgevingen
Waarschuwing

In zeldzame gevallen kan uw elektronische apparaat vonken genereren. Vonken in mogelijk explosieve omgevingen
kunnen een explosie of brand veroorzaken die letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebieden met een
mogelijk explosieve atmosfeer zijn vaak duidelijk gemarkeerd, maar dit is niet altijd het geval.
• Schakel uw apparaat uit als u in een omgeving bent met een mogelijk explosieve atmosfeer.
• Gebruik uw apparaat niet in omgevingen met mogelijk explosiegevaar, zoals een tankstation, oliedepot, chemische
fabriek en andere ontvlambare en explosieve zones.
• Laad het apparaat niet op in de buurt van ontvlambaar materiaal, aangezien de warmte brand kan veroorzaken.

Explosiegebieden
Waarschuwing

Schakel alle elektronische apparatuur uit als u zich in een explosiegebied of in een gebied met de waarschuwing
"Tweerichtingsradio uitschakelen" bevindt om interferentie met ontploffingsactiviteiten te voorkomen. Bouwploegen
gebruiken vaak op afstand bediende radioapparatuur om explosieven te laten ontploffen.

Accessoires
Accessoires kunnen invloed uitoefenen op de RF-blootstelling, radioprestaties, geluidssterkte, elektrische
veiligheid enz.
Sony voert geen tests uit op niet-originele accessoires en de garantie dekt geen apparaatstoringen die zijn
veroorzaakt door het gebruik van dergelijke accessoires. Niet-originele accessoires en onderdelen kunnen
een risico vormen voor uw gezondheid en veiligheid. Niet-originele accessoires kunnen leiden tot
prestatieverlies, schade aan het apparaat, brand, elektrische schokken of letsel. Het gebruik van accessoires
van derden kan resulteren in andere SAR-niveaus dan aangegeven.
• Gebruik uitsluitend gecertificeerde accessoires.
• Draag/gebruik een Bluetooth®-headset niet dusdanig dat u zich ongemakkelijk voelt of het apparaat
onder druk staat.
• Wanneer u dit product met een USB-kabel op een apparaat aansluit, dient u een USB-kabel korter dan 3
meter te gebruiken.
• U kunt een Sony XQZ-UC1-snellader (niet bijgeleverd) gebruiken om uw Xperia-apparaat op te laden.
Raadpleeg de website van Sony voor meer informatie over compatibele Sony-opladers.

Persoonlijke medische apparatuur
Mobiele apparaten en apparaten met radiozenders kunnen geïmplanteerde medische apparatuur
beïnvloeden. Raadpleeg voordat u het apparaat in de nabijheid van persoonlijke medische apparatuur
gebruikt een arts en de fabrikant van het medische apparaat.
• Neem contact op met bevoegd medisch personeel en raadpleeg de instructies van de fabrikant van de
medische apparatuur voordat u het product in de buurt van pacemakers of andere medische apparatuur
gebruikt.
• Als u zich in de buurt van een pacemaker of een ander medisch apparaat bevindt, wanneer u in een
ziekenhuis bent, indien u een pacemaker of cochleair implantaat hebt of als u een gehoorapparaat
gebruikt, dient u contact op te nemen met een bevoegde arts en de instructies van de fabrikant van het
medische apparaat te raadplegen voordat u het product gebruikt.
• Houd minimaal 15 cm (6 inch) afstand tussen uw apparaat en het medische apparaat om de kans op
interferentie te verminderen.
• Schakel het apparaat uit als u vermoedt dat het interferentie veroorzaakt.
• Als u een pacemaker hebt, gebruik dan het apparaat tegen uw oor aan de tegenovergestelde kant van
de pacemaker wanneer u belt en draag het apparaat niet in uw borstzak.
Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten die de werking kunnen hinderen van een pacemaker,
programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd), of andere medische
apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken.
Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.
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Autorijden
• Sommige autofabrikanten verbieden het gebruik van mobiele apparaten in hun voertuigen, tenzij een
handsfree set met externe antenne wordt gebruikt.
• Vraag na bij de vertegenwoordiger van uw automerk of het mobiele apparaat of de handsfree
Bluetooth-set invloed heeft op de elektronische systemen van de auto.
• Richt altijd uw volledige aandacht op het autorijden en volg de plaatselijke wetgeving en regelgeving
voor het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden.
• Plaats het apparaat niet in de ruimte boven de airbag van een auto en installeer daar ook geen
draadloze apparatuur.
• Gebruik geen gps-functies als u daardoor niet uw volle aandacht op de weg kunt houden.

Op gps/locatie gebaseerde functies
Sommige apparaten bieden op gps/locatie gebaseerde functies. Dergelijke locatiebepalende functies
worden voetstoots ("as is") en met al hun mogelijke tekortkomingen ("with all faults") geleverd. Sony biedt
geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.
Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat geschiedt mogelijk niet zonder
onderbrekingen of storingen en kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de netwerkdienst. De
functie kan in bepaalde omgevingen beperkt of geheel niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in gebouwen of
plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen.

Vliegmodus
De Bluetooth en WLAN (Wireless Local Area Network)-functie van een apparaat (indien beschikbaar)
kunnen in de vliegmodus geactiveerd worden, maar zijn mogelijk verboden aan boord van een vliegtuig of
in andere zones waar radiotransmissies verboden zijn. Vraag in dergelijke omgevingen altijd eerst of het
toegelaten is om de Bluetooth- of WLAN-functie in de vliegmodus in te schakelen.

Malware
Malware is software die schade aan het apparaat kan toebrengen. Malware of andere schadelijke
toepassingen zijn onder meer virussen, wormen, spyware en andere ongewenste programma's. Het
apparaat past beveiligingsmaatregelen toe om dergelijke gebruiken te voorkomen, maar Sony biedt geen
garanties dat het apparaat immuun is voor malware. U kunt het risico op malwareaanvallen echter
aanzienlijk verlagen door voorzichtig te zijn bij het downloaden van inhoud of gebruiken van applicaties,
door geen berichten van ongekende bronnen te openen of beantwoorden, door betrouwbare diensten te
gebruiken om op het internet te surfen en door uitsluitend inhoud afkomstig van gekende, betrouwbare
bronnen te downloaden op het mobiele apparaat.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Verwijder persoonlijke gegevens voor u het apparaat weggooit. Voer een master reset uit om gegevens te
verwijderen. Het verwijderen van gegevens uit het geheugen van het apparaat biedt geen garantie dat
deze niet kunnen worden hersteld. Sony kan niet garanderen dat niemand toegang kan krijgen tot uw
gegevens en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele openbaarmaking van dergelijke
gegevens, zelfs niet als er een master reset werd uitgevoerd.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
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kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Apparaten voor het bekijken van 3D-beelden
Wanneer u 3D-beelden die opgenomen zijn met een 3D-apparaat bekijkt op een scherm dat compatibel is
met 3D, kunt u ongemakken zoals vermoeide ogen, vermoeidheid of misselijkheid ervaren. Neem
regelmatig een pauze om deze symptomen te vermijden. Aangezien deze pauzes verschillen van persoon
tot persoon moet u voor uzelf de lengte en regelmaat ervan bepalen. Als u ongemakken ervaart, staak dan
het bekijken van de 3D-beelden tot u zich weer beter voelt en raadpleeg indien nodig een arts. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van het 3D-apparaat of de 3D-software die u met het apparaat gebruikt voor meer
informatie.

TTY-aansluitingen in de VS
U kunt uw TTY-aansluiting gebruiken voor uw Sony-apparaat. Meer informatie over
toegankelijkheidsfuncties en oplossingen voor personen met bijzondere behoeften vindt u op https://
www.sony.net/Products/smartphones/accessibility/overview.html of door contact op te nemen met Sony
op het nummer 1-855-806-8464.
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Over blootstelling aan radiofrequenties (RF) en
specifieke absorptieratio's (SAR)
Blootstelling aan radiofrequenties (RF) en specifieke absorptieratio's (SAR)
Informatie omtrent SAR-gegevens is beschikbaar voor inwoners van landen die de SAR-limieten,
aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) of het Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), toepassen. De ICNIRP schrijft een SAR-limiet voor van
gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram lichaamsweefsel, en de IEEE een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg
per één (1) gram lichaamsweefsel. Deze vereisten zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen die
veiligheidsmarges bevatten en die ontworpen zijn om de veiligheid van alle personen te garanderen,
ongeacht leeftijd en gezondheid.
De SAR-waarden en testafstanden verschillen afhankelijk van de testmethode, het geteste apparaat
(telefoon of tablet) en of de functie Wi-Fi-hotspot wordt gebruikt. Uitsluitend de hoogste SAR-waarden
worden weergegeven.
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt dat de huidige wetenschappelijke gegevens erop wijzen dat
er geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn vereist wat betreft het gebruik van tablets en telefoons. Ga
voor meer informatie over dit onderwerp naar who.int/ Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields.
Meer informatie over SAR kunt u tevens vinden op het Mobile & Wireless Forum via https://
www.mwfai.org/.
Op de volgende website vindt u meer informatie over SAR en blootstelling aan radiofrequenties: https://
www.sony.net/Products/smartphones/health-and-safety/sar.html.
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Exportvoorschriften
Het apparaat en accessoires kunnen onderworpen zijn aan wetten en regelgevingen inzake exportcontrole.
Indien het apparaat en accessoires geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd worden, dienen klanten de
vereiste procedures op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening na te leven. Neem contact op
met de bevoegde autoriteiten voor meer informatie over de geldende procedures.

15
Internetversie. Uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Licentieovereenkomst en handelsmerken
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
De met dit apparaat en bijbehorende media meegeleverde software is eigendom van Sony Corporation
en/of diens gelieerde ondernemingen, leveranciers en licentiegevers.
Sony verleent u een niet-exclusieve beperkte licentie om de software uitsluitend te gebruiken op het
apparaat waarop de software is geïnstalleerd of waarmee ze wordt geleverd. Het eigendom van de
software wordt niet verkocht of op eender welke manier overgedragen.
De broncode van de software of componenten daarvan mogen op geen enkele manier worden achterhaald
en de software mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of gewijzigd. U mag de rechten en
verantwoordelijkheden van de software aan een derde partij overdragen, maar dit uitsluitend samen met
het apparaat waarmee u de software hebt ontvangen, op voorwaarde dat de derde partij schriftelijk
akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie.
Deze licentie is geldig voor de gehele levensduur van dit apparaat. De licentie kan beëindigd worden door
uw rechten op het apparaat schriftelijk aan een derde partij over te dragen.
Als deze algemene voorwaarden niet in acht worden genomen, wordt de licentie onmiddellijk ingetrokken.
Sony en diens leveranciers en licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen in de software. Deze
voorwaarden strekken zich tevens uit tot derden, voor zover zij materiaal of codes voor de software hebben
geleverd.
Deze licentie is onderworpen aan de Japanse wetgeving. Indien van toepassing is het bovenstaande van
toepassing op wettelijke consumentenrechten.
Indien de met uw apparaat meegeleverde software aanvullende algemene voorwaarden bevat, gelden
deze tevens voor uw bezit en gebruik van de software.

Handelsmerken
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk
gebruik van dergelijke merken door Sony Group Corporation en hun dochterondernemingen gebeurt onder
licentie.
Andere namen van producten en diensten, bedrijfsnamen of logo's vallen onder het handelsmerk en
auteursrecht van hun respectieve eigenaars en/of licentiegevers.
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