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Σχετικά με την εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία) ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά τον χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή.
Εάν απαιτηθεί επισκευή που καλύπτεται από την εγγύηση για τη συσκευή σας, επιστρέψτε την στην
αντιπροσωπεία από την οποία την αγοράσατε ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.sonymobile.com/
contact για να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συνεργάτη επισκευών της Sony Mobile (ενδέχεται να
ισχύουν εθνικές χρεώσεις).
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η συσκευή σας αδυνατεί να λειτουργήσει υπό
συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό, τα υλικά ή την
τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της Sony Mobile στη
χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα επισκευάσουν τη
συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της συσκευής,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν.
Η Sony Mobile και οι συνεργάτες σέρβις της διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν έξοδα διαχείρισης,
εάν διαπιστωθεί ότι μια συσκευή που επιστράφηκε δεν καλύπτεται από εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στο παρόν.
Η εγγύηση και οι όροι για ορισμένες χώρες και περιοχές περιγράφονται χωριστά στην ενότητα Ειδικοί
όροι εγγύησης για συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Σημείωση

Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά την
επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή
τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας
ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει
πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή
αντικατάσταση.

Προϋποθέσεις
1 Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον, μαζί με αυτήν τη συσκευή που πρόκειται να
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, επιδειχθεί αναλλοίωτη η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς για τη
συγκεκριμένη συσκευή που εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony Mobile, στην
οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο αριθμός σειράς (σε ορισμένες χώρες/περιοχές/
πολιτείες, ενδέχεται να ζητηθούν άλλες πληροφορίες). Η Sony Mobile επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών επισκευής που καλύπτονται από την εγγύηση, εάν
τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί μετά από την αρχική αγορά της συσκευής από τον
αντιπρόσωπο.
2 Εάν η Sony Mobile επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή, η επισκευή για το εν λόγω ελάττωμα ή
η αντικατασταθείσα συσκευή θα καλύπτεται από εγγύηση για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής
περιόδου ισχύος της εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής, όποιο
χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Για την επισκευή ή την αντικατάσταση ενδέχεται να
χρησιμοποιούνται λειτουργικά ισοδύναμες επιδιορθωμένες μονάδες. Τα μέρη ή τα εξαρτήματα που
αντικαθίστανται θα περιέρχονται στην κυριότητα της Sony Mobile.
3 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε αστοχία της συσκευής η οποία οφείλεται σε:
• Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
• Χρήση σε περιβάλλοντα όπου σημειώνεται υπέρβαση των σχετικών ορίων αξιολόγησης IP, εάν
εφαρμόζεται (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης λόγω έκθεσης σε υγρό ή της ανίχνευσης υγρού
μέσα στη συσκευή εξαιτίας αυτής της χρήσης).
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• Κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης της Sony
Mobile για τη συσκευή.
Επίσης, αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε αστοχία της συσκευής εξαιτίας ατυχήματος,
τροποποίησης ή προσαρμογής στο λογισμικό ή στο υλικό ή περιστατικών ανωτέρας βίας.
4 Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί περισσότερες από
εκατό φορές. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα εξαντληθεί – αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα και αντιστοιχεί
σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Όταν ο χρόνος ομιλίας ή αναμονής μειωθεί σημαντικά, πρέπει
να αντικαταστήσετε την μπαταρία (οι ενσωματωμένες μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται ή να
αντικαθίστανται μόνο από τους συνεργάτες επισκευής της Sony Mobile). Η Sony Mobile συνιστά να
χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Sony Mobile.
Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να προκύπτουν μικροδιαφορές στη φωτεινότητα και τα χρώματα
της οθόνης. Μπορεί να υπάρχουν στην οθόνη μικροσκοπικές φωτεινές ή σκούρες κουκίδες. Αυτές
ονομάζονται ελαττωματικά εικονοστοιχεία και παρατηρούνται όταν μεμονωμένες κουκκίδες
δυσλειτουργούν και δεν είναι δυνατή η προσαρμογή τους. Δύο ελαττωματικά εικονοστοιχεία
θεωρούνται αποδεκτά.
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Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να προκύπτουν μικροδιαφορές στην εμφάνιση των εικόνων της
κάμερας. Τέτοιες μικροδιαφορές δεν είναι ασυνήθιστες και δεν σημαίνουν ότι η μονάδα της κάμερας
είναι ελαττωματική.
Επειδή το σύστημα κινητής τηλεφωνίας, με βάση το οποίο λειτουργεί η συσκευή, παρέχεται από
φορέα που είναι ανεξάρτητος από τη Sony Mobile, η Sony Mobile δεν φέρει καμία ευθύνη για τη
λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη, τις υπηρεσίες ή την εμβέλεια του εν λόγω συστήματος.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες, δυσλειτουργίες ή/και αστοχίες της συσκευής που προκλήθηκαν
από εγκατάσταση, τροποποιήσεις, επισκευή ή άνοιγμα του προϊόντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε
από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από τη Sony Mobile.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, δυσλειτουργίες ή/και αστοχίες της συσκευής που προκλήθηκαν από
χρήση αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών, οι οποίες δεν αποτελούν γνήσια αξεσουάρ
μάρκας Sony που προορίζονται για χρήση με τη συσκευή.
Η Sony Mobile αποποιείται οποιεσδήποτε και όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, για ζημιές,
δυσλειτουργίες ή/και αστοχίες που προκαλούνται στη συσκευή ή σε περιφερειακές συσκευές ως
αποτέλεσμα ιών, δούρειων ίππων, spyware ή άλλου κακόβουλου λογισμικού. Η Sony Mobile συνιστά
ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε, όποτε είναι διαθέσιμο, κατάλληλο λογισμικό προστασίας από τους
ιούς στη συσκευή σας και σε οποιεσδήποτε περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό
και να το ενημερώνετε τακτικά για καλύτερη προστασία της συσκευής σας. Ωστόσο, πρέπει να είναι
κατανοητό ότι το εν λόγω λογισμικό δεν προστατεύει ποτέ πλήρως τη συσκευή σας ή τις
περιφερειακές συσκευές της και η Sony Mobile αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε
περίπτωση αστοχίας αυτού του λογισμικού προστασίας από ιούς να εκπληρώσει τον προβλεπόμενο
σκοπό του.
• Για πελάτες στις ΗΠΑ
Η Sony Mobile δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εργατικά κόστη ή κόστη εξαρτημάτων που
ενδέχεται να επιβαρυνθείτε σε σχέση με επισκευές ή σέρβις από παρόχους/τεχνικούς παροχής
σέρβις πλην των εξουσιοδοτημένων από τη Sony Mobile συνεργατών σέρβις.
• Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές

Η αλλοίωση οποιασδήποτε σφραγίδας της συσκευής καθιστά την εγγύηση άκυρη.
10 Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές, εκτός από την παρούσα
περιορισμένη εγγύηση. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά των
σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό,
περιορίζονται για τη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα
ευθύνεται η Sony Mobile ή οι αδειοπάροχοι της για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές
οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας κερδών ή της εμπορικής
ζημιάς στο βαθμό που είναι δυνατή η αποποίηση της ευθύνης εκ της σχετικής ζημιάς βάσει του
νόμου.
Σε ορισμένες χώρες/περιοχές/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός θετικών ή
αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της διάρκειας των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως, οι παραπάνω
περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.
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Η εγγύηση που παρέχεται δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή που εγείρονται από
τη σύμβαση αγοράς/πώλησης.
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Περίοδοι ισχύος εγγύησης
Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τις ακόλουθες περιοχές αφορούν τις κινητές συσκευές. Οι περίοδοι
ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που συνοδεύουν την κινητή συσκευή
σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.

Αμερική
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Αμερικανικές Σαμόα

12 μήνες

Ανγκουίλα

12 μήνες

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

12 μήνες

Αργεντινή

12 μήνες

Αρούμπα

12 μήνες

Μπαχάμες

12 μήνες

Μπαρμπάντος

12 μήνες

Μπελίζ

12 μήνες

Βερμούδες

12 μήνες

Βολιβία

12 μήνες

Βραζιλία

12 μήνες

Καναδάς

12 μήνες

Νήσοι Κέιμαν

12 μήνες

Χιλή

12 μήνες

Κολομβία

12 μήνες

Κόστα Ρίκα

12 μήνες

Κούβα

12 μήνες

Δομινίκα

12 μήνες

Δομινικανή Δημοκρατία

12 μήνες

Ισημερινός

12 μήνες

Ελ Σαλβαδόρ

12 μήνες

Νήσοι Φώκλαντ

12 μήνες

Γαλλική Γουιάνα

24 μήνες

Γαλλική Πολυνησία

12 μήνες

Γροιλανδία

12 μήνες

Γρενάδα

12 μήνες

Γουαδελούπη

24 μήνες

Γουατεμάλα

12 μήνες

Αϊτή

12 μήνες

Ονδούρα

12 μήνες

Τζαμάικα

12 μήνες
5
Έκδοση για το Internet. Για ιδιωτική χρήση μόνο.

Μαρτινίκα

24 μήνες

Μεξικό

12 μήνες

Μοντσερράτ

12 μήνες

Ολλανδικές Αντίλλες

12 μήνες

Νικαράγουα

12 μήνες

Παναμάς

12 μήνες

Παραγουάη

12 μήνες

Περού

12 μήνες

Πουέρτο Ρίκο

12 μήνες

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

12 μήνες

Αγία Λουκία

12 μήνες

Σαιν-Πιερ και Μικελόν

12 μήνες

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

12 μήνες

Σουρινάμ

12 μήνες

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

12 μήνες

Ηνωμένες Πολιτείες

12 μήνες

Ουρουγουάη

12 μήνες

Βενεζουέλα

12 μήνες

Ασία
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Αρμενία

12 μήνες

Αζερμπαϊτζάν

12 μήνες

Μπαγκλαντές

12 μήνες

Μπουτάν

12 μήνες

Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού

12 μήνες

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

12 μήνες

Καμπότζη

12 μήνες

Ηπειρωτική Κίνα

Τηλέφωνα: 12 μήνες
Ταμπλέτες: 24 μήνες

ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ

12 μήνες

Ινδία

12 μήνες

Ινδονησία

12 μήνες

Ιαπωνία

12 μήνες

Καζακστάν

12 μήνες

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

12 μήνες

Δημοκρατία της Κορέας

12 μήνες

Κιργιστάν

12 μήνες

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

12 μήνες
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Μακάο

12 μήνες

Μαλαισία

12 μήνες

Μαλδίβες

12 μήνες

Μογγολία

12 μήνες

Μιανμάρ

12 μήνες

Νεπάλ

12 μήνες

Πακιστάν

12 μήνες

Φιλιππίνες

12 μήνες

Σιγκαπούρη

12 μήνες

Σρι Λάνκα

12 μήνες

Περιοχή Ταϊβάν

12 μήνες

Τατζικιστάν

12 μήνες

Ταϊλάνδη

12 μήνες

Τιμόρ-Λέστε

12 μήνες

Τουρκμενιστάν

12 μήνες

Ουζμπεκιστάν

12 μήνες

Βιετνάμ

12 μήνες

Ευρώπη
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Αλβανία

12 μήνες

Ανδόρα

12 μήνες

Νήσοι Ώλαντ

12 μήνες

Αυστρία

24 μήνες

Λευκορωσία

12 μήνες

Βέλγιο

24 μήνες

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

12 μήνες

Βουλγαρία

24 μήνες

Κροατία

12 μήνες

Κύπρος

24 μήνες

Δημοκρατία της Τσεχίας

24 μήνες

Δανία

24 μήνες

Εσθονία

24 μήνες

Φιλανδία

24 μήνες

Γαλλία

24 μήνες

Γερμανία

24 μήνες

Γιβραλτάρ

24 μήνες

Ελλάδα

24 μήνες

Ουγγαρία

24 μήνες
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Ισλανδία

24 μήνες

Ιρλανδία

24 μήνες

Ιταλία

24 μήνες

Λετονία

24 μήνες

Λιχτενστάιν

12 μήνες

Λιθουανία

24 μήνες

Λουξεμβούργο

24 μήνες

Μάλτα

24 μήνες

Μονακό

12 μήνες

Μαυροβούνιο

12 μήνες

Ολλανδία

24 μήνες

Νορβηγία

24 μήνες

Πολωνία

24 μήνες

Πορτογαλία

24 μήνες

Δημοκρατία της Μολδαβίας

12 μήνες

Ρουμανία

24 μήνες

Ρωσική Ομοσπονδία

12 μήνες

Σαν Μαρίνο

12 μήνες

Σερβία

24 μήνες

Σλοβακία

24 μήνες

Σλοβενία

24 μήνες

Ισπανία

24 μήνες

Σουηδία

24 μήνες

Ελβετία

24 μήνες

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

24 μήνες

Τουρκία

24 μήνες

Ουκρανία

12 μήνες

Ηνωμένο Βασίλειο

24 μήνες

Κράτος της Πόλης του Βατικανού

12 μήνες

Μέση Ανατολή και Αφρική
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Αφγανιστάν

12 μήνες

Αλγερία

12 μήνες

Αγκόλα

12 μήνες

Μπαχρέιν

12 μήνες

Μπενίν

12 μήνες

Μποτσουάνα

12 μήνες

Μπουρκίνα Φάσο

12 μήνες
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Μπουρούντι

12 μήνες

Καμερούν

12 μήνες

Πράσινο Ακρωτήριο

12 μήνες

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

12 μήνες

Τσαντ

12 μήνες

Κομόρες

12 μήνες

Δημοκρατία του Κονγκό

12 μήνες

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

12 μήνες

Ακτή Ελεφαντοστού

12 μήνες

Τζιμπουτί

12 μήνες

Αίγυπτος

12 μήνες

Ισημερινή Γουινέα

12 μήνες

Αιθιοπία

12 μήνες

Γαλλικά Νότια Εδάφη

12 μήνες

Γκαμπόν

12 μήνες

Γκάμπια

12 μήνες

Γκάνα

12 μήνες

Γουινέα

12 μήνες

Γουινέα-Μπισάου

12 μήνες

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

12 μήνες

Ισραήλ

12 μήνες

Ιράκ

12 μήνες

Ιορδανία

12 μήνες

Κένυα

12 μήνες

Κουβέιτ

12 μήνες

Λίβανος

12 μήνες

Λεσότο

12 μήνες

Λιβερία

12 μήνες

Λιβύη

12 μήνες

Μαδαγασκάρη

12 μήνες

Μαλάουι

12 μήνες

Μάλι

12 μήνες

Μαυριτανία

12 μήνες

Μαυρίκιος

12 μήνες

Μαγιότ

12 μήνες

Μαρόκο

12 μήνες

Μοζαμβίκη

12 μήνες

Ναμίμπια

12 μήνες

Νίγηρας

12 μήνες

Νιγηρία

12 μήνες

Ομάν

12 μήνες

Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη

12 μήνες
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Κατάρ

12 μήνες

Ρουάντα

12 μήνες

Αγία Ελένη

12 μήνες

Σαουδική Αραβία

12 μήνες

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

12 μήνες

Σενεγάλη

12 μήνες

Σεϊχέλες

12 μήνες

Σιέρα Λεόνε

12 μήνες

Σομαλία

12 μήνες

Νότια Αφρική

12 μήνες

Σουδάν

12 μήνες

Σουαζιλάνδη

12 μήνες

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

12 μήνες

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

12 μήνες

Τόγκο

12 μήνες

Τυνησία

12 μήνες

Ουγκάντα

12 μήνες

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

12 μήνες

Δυτική Σαχάρα

12 μήνες

Υεμένη

12 μήνες

Ζάμπια

12 μήνες

Ζιμπάμπουε

12 μήνες

Ωκεανία
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Αυστραλία

12 μήνες

Νήσος Χριστουγέννων

12 μήνες

Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ)

12 μήνες

Φίτζι

12 μήνες

Γαλλική Πολυνησία

12 μήνες

Γκουάμ

12 μήνες

Νήσοι Μάρσαλ

12 μήνες

Οµόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας

12 μήνες

Ναούρου

12 μήνες

Νέα Καληδονία

12 μήνες

Νέα Ζηλανδία

12 μήνες

Βόρειες Μαριάνες Νήσοι

12 μήνες

Παλάου

12 μήνες

Παπούα Νέα Γουινέα

12 μήνες
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Πίτκαιρν

12 μήνες

Σαμόα

12 μήνες

Νήσοι Σολοµώντος

12 μήνες

Τόνγκα

12 μήνες

Τουβαλού

12 μήνες

Βανουάτου

12 μήνες

Γουόλις και Φουτούνα

12 μήνες

Ειρηνικός Ωκεανός
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Κιριμπάτι

12 μήνες

Νιούε

12 μήνες

Νησί Νόρφολκ

12 μήνες

Τοκελάου

12 μήνες

Άλλες περιοχές
Για τις κινητές συσκευές ισχύει η ακόλουθη περίοδος εγγύησης βάσει της τοποθεσίας αγοράς της
συσκευής. Οι περίοδοι ισχύος εγγύησης για τα αξεσουάρ (περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ που
συνοδεύουν την κινητή συσκευή σας) αναφέρονται ξεχωριστά υπό Ειδικοί όροι εγγύησης για
συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
Χώρα/Περιοχή

Εγγύηση

Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς

12 μήνες

Σβάλµπαρντ και Γιαν Μαγέν

12 μήνες

Τερκς και Κέικος

12 μήνες

Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών

12 μήνες

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

12 μήνες

Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

12 μήνες
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Ειδικοί όροι εγγύησης για συγκεκριμένες
χώρες/περιοχές
Η περίοδος ισχύος της περιορισμένης εγγύησης για τα αξεσουάρ που συνοδεύουν την κινητή σας
συσκευή είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς της κινητής σας συσκευής, εκτός
εάν ορίζεται άλλως στους ακόλουθους ειδικούς όρους εγγύησης για συγκεκριμένες χώρες/περιοχές ή
σε μία ξεχωριστή κάρτα εγγύησης.
Σημείωση

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες (όπως, μια έγκυρη κάρτα εγγύησης).

Εκτεταμένη περιορισμένη εγγύηση - Μόνο για την Αυστραλία
Εκτός από την Περιορισμένη εγγύηση αυτού του προϊόντος (όπως ορίζεται στο φυλλάδιο Σημαντικών
πληροφοριών που συνοδεύει το προϊόν ή όπως αναγράφεται ηλεκτρονικά εντός του προϊόντος), η Sony
Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία)
("Sony Mobile Communications") παρέχει εκτεταμένη περιορισμένη εγγύηση για 12 μήνες επιπλέον, με
τους ίδιους όρους που ισχύουν για την Περιορισμένη εγγύηση (εφεξής "Εκτεταμένη περιορισμένη
εγγύηση"). Η Εκτεταμένη περιορισμένη εγγύηση εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που εισάγονται στην
Αυστραλία από τη Sony Mobile Communications και δεν ισχύει για αξεσουάρ ή μπαταρίες (εκτός από τις
μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται από το χρήστη). Κανένα μέρος της παρούσας Εκτεταμένης
περιορισμένης εγγύησης δεν καταργεί ή περιορίζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Νόμο περί
καταναλωτών της Αυστραλίας.
Για επισκευή που καλύπτεται από την εγγύηση στην Αυστραλία, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 1300
650 050.
Τα αγαθά μας συνοδεύουν εγγυήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να εξαιρεθούν σύμφωνα με το Νόμο
περί καταναλωτών της Αυστραλίας. Εάν αγοράσατε το προϊόν σας στην Αυστραλία, δικαιούστε
αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για ένα σημαντικό σφάλμα και αποζημίωση για οποιαδήποτε
άλλη ευλόγως αναμενόμενη απώλεια ή ζημία. Επίσης, δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση των
αγαθών, εάν αυτά δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και το σφάλμα που έχει προκύψει δεν είναι
σημαντικό.

Περιορισμένη εγγύηση για την Ηπειρωτική Κίνα
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία), ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της, εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά το χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή και για μια επακόλουθη περίοδο ενός (1) έτους. Όλα τα γνήσια αξεσουάρ
που παραδίδονται με τη συσκευή θα καλύπτονται από εγγύηση με βάση την τοπική πολιτική κινητών
συσκευών 3R.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα συσκευή αδυνατεί να
λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό,
τα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της
Sony Mobile στη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα
επισκευάσουν τη συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της
συσκευής, σύμφωνα με τους όρους, τη νομοθεσία περί καταναλωτών και την τοπική πολιτική κινητών
συσκευών 3R.
Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά
την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος
κανονισμός ή τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει
αντίγραφο ασφαλείας ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για
οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων
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των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου
και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή αντικατάσταση.
Εάν η Sony Mobile επισκευάσει τη συσκευή σας, η επισκευή για το εν λόγω ελάττωμα θα καλύπτεται
από εγγύηση για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής περιόδου ισχύος της εγγύησης ή για τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία επισκευής, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Για την επισκευή
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται λειτουργικά ισοδύναμες μονάδες. Τα μέρη ή τα εξαρτήματα που
αντικαθίστανται θα περιέρχονται στην κυριότητα της Sony Mobile.

Περιορισμένη εγγύηση για την ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία), ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της, εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά το χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή και για μια επακόλουθη περίοδο ενός (1) έτους. Όλα τα γνήσια αξεσουάρ
που παραδίδονται με τη συσκευή θα καλύπτονται από εγγύηση για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
αγοράς.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα συσκευή αδυνατεί να
λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό,
τα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της
Sony Mobile στη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα
επισκευάσουν τη συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της
συσκευής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται στο παρόν.
Σημείωση

Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά την
επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή
τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας
ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει
πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή
αντικατάσταση.

Περιορισμένη εγγύηση για την Περιοχή της Ταϊβάν
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία), ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της, εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά το χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή και για μια επακόλουθη περίοδο ενός (1) έτους. Όλα τα γνήσια αξεσουάρ
που παραδίδονται με τη συσκευή θα καλύπτονται από εγγύηση για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
αγοράς.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα συσκευή αδυνατεί να
λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό,
τα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της
Sony Mobile στη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα
επισκευάσουν τη συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της
συσκευής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται στο παρόν.
Σημείωση

Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά την
επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή
τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας
ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει
πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή
αντικατάσταση.
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Περιορισμένη εγγύηση για την Ινδία
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία), ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της, εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά το χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή και για μια επακόλουθη περίοδο ενός (1) έτους. Για προϊόντα που θα
διατεθούν από το 2018, όλα τα γνήσια αξεσουάρ που περιλαμβάνονται με τη συσκευή θα καλύπτονται
από εγγύηση για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα συσκευή αδυνατεί να
λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό,
τα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της
Sony Mobile στη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα
επισκευάσουν τη συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της
συσκευής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται στο παρόν.
Σημείωση

Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά την
επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή
τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας
ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει
πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή
αντικατάσταση.

Εκτεταμένο service στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία
και τη Δημοκρατία της Τουρκίας
Αν αγοράσατε τη συσκευή σας σε μια χώρα/περιοχή-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
στην Ελβετία ή στην Τουρκία και η εν λόγω συσκευή προοριζόταν για πώληση στον ΕΟΧ, στην Ελβετία ή
στην Τουρκία, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σέρβις για τη συσκευή σας σε
οποιαδήποτε χώρα/περιοχή του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή της Τουρκίας χρειαστεί, σύμφωνα με τις συνθήκες
εγγύησης που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα/περιοχή στην οποία πραγματοποιείται το σέρβις, εφόσον
ένα πανομοιότυπο προϊόν πωλείται στην εν λόγω χώρα/περιοχή από εξουσιοδοτημένο διανομέα της
Sony Mobile. Για να μάθετε αν η συσκευή σας πωλείται στη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε,
καλέστε το τοπικό Κέντρο επικοινωνίας της Sony Mobile. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες υπηρεσίες
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες παρά μόνο στη χώρα/περιοχή της αρχικής αγοράς. Αυτό ίσως
οφείλεται, για παράδειγμα, στο ότι η συσκευή σας έχει εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία που διαφέρουν
από τα αντίστοιχα μοντέλα που πωλούνται σε άλλες χώρες/.περιοχές. Σημειώστε, επίσης, ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιδιόρθωση συσκευών με κλείδωμα SIM.

Ειδικά στοιχεία για την Ισπανία
Επιπροσθέτως της περιορισμένης εγγύησης, ο δικαιούχος της εγγύησης καλύπτεται από μία εγγύηση
διάρκειας δύο (2) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Νομοθετικού Διατάγματος 1/2007 της
16ης Νοεμβρίου, με το οποίο αποκτά ισχύ νόμου το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Δικαίου
Προστασίας Καταναλωτών και Χρηστών καθώς και άλλοι συμπληρωματικοί νόμοι.

Ειδικά στοιχεία για την Πορτογαλία
Εάν αποκτήσατε αυτό το προϊόν στην Πορτογαλία, η περιορισμένη εγγύηση η οποία παρέχεται με το
προϊόν αυτό δεν επηρεάζει τα κατά νόμο δικαιώματα καταναλωτή. Επομένως, όταν οι καταναλωτές
αποκτούν αυτό το προϊόν στην Πορτογαλία, έχουν κατά νόμο δικαίωμα εγγύησης διάρκειας δύο (2)
ετών υπό τους όρους του Διατάγματος-Νόμου 67/2003 της 8ης Απριλίου, ως αυτό τροποποιήθηκε από
το Διάταγμα-Νόμο υπ. αριθμ. 84/2008.
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Περιορισμένη εγγύηση για τη Δημοκρατία της Τουρκίας
Υπό την αίρεση των προϋποθέσεων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (Ιαπωνία) ή η
τοπική θυγατρική εταιρεία της, εγγυάται ότι αυτή η συσκευή (τηλέφωνο, tablet ή αξεσουάρ) δεν έχει
ελαττώματα ως προς τη σχεδίαση, τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα κατά το χρόνο της αρχικής
αγοράς από τον καταναλωτή και για μια επακόλουθη περίοδο δύο (2) ετών.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα συσκευή αδυνατεί να
λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, εξαιτίας ελαττωμάτων στο σχεδιασμό,
τα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της
Sony Mobile στη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα
επισκευάσουν τη συσκευή, θα την αντικαταστήσουν ή θα επιστρέψουν το ποσό της τιμής αγοράς της
συσκευής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται στο παρόν.
Σημείωση

Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες σας μπορεί να χαθούν κατά την
επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή
τεχνικοί περιορισμού ενδέχεται να μην επιτρέπουν στη Sony Mobile να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας
ορισμένων λήψεων. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα αποζημιώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει
πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
σας, όπως λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή ή
αντικατάσταση.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποδοτική χρήση
Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν την ασφάλειά σας και αποσκοπούν στην αποφυγή
δυσλειτουργίας της συσκευής. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι εάν η συσκευή σας
λειτουργεί κανονικά, αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής σας σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη service της Sony Mobile πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Φροντίδα και χρήση της συσκευής σας
Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή, όπως μια συσκευή με ραγισμένη οθόνη ή με βαθούλωμα στο
πίσω κάλυμμα, επειδή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη service της Sony Mobile για την εξέταση μιας κατεστραμμένης συσκευής.

• Συνιστάται να προστατεύετε τη συσκευή σας με ένα κάλυμμα οθόνης της Sony ή προστατευτικό
μέσο που προορίζεται για το δικό σας XperiaTM μοντέλο. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης
άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν
καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί
άκυρη η εγγύηση.
• Προσέξτε πού τοποθετείτε τη συσκευή σας. Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε υπερβολική πίεση,
π.χ. αν την τοποθετήσετε στην τσέπη σας και καθίσετε πάνω της ή αν σκύψετε γρήγορα για να
σηκώσετε κάτι. Υπάρχει κίνδυνος να ραγίσει η οθόνη λόγω αυτής της πίεσης.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας υπό ορισμένες συνθήκες με υγρασία ή σκόνη, αλλά
προσέξτε να μην υπερβείτε τα όρια της διαβάθμισης IP και τους περιορισμούς για την κανονική
χρήση της. Στις συνθήκες όπου ενδέχεται να προκύψει υπέρβαση των ορίων διαβάθμισης IP
περιλαμβάνεται κάθε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία, νερό με μεγάλο βάθος, πίεση υγρών και
έκθεση στη σκόνη.
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.
• Χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή και μη την εκθέτετε σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10°C(+14°F) ή μεγαλύτερες από
+35°C(+95°F).
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
• Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες service της Sony Mobile θα πρέπει να πραγματοποιούν
διαδικασίες σέρβις στη συσκευή σας. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας.
• Διακόψτε τη χρήση ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ραδιοεκπομπής της συσκευής σας, όπου
απαιτείται ή όπου σας ζητηθεί.
• Η συσκευή σας παράγει θερμότητα κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Για την αποτροπή ερεθισμού ή
ενόχλησης από τη θερμότητα, αποφεύγετε μεγάλες περιόδους επαφής με το δέρμα και βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, χρησιμοποιείτε ακουστικά με
μικρόφωνο.
• Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη(-ες). Η κατάποση μαγνήτη(-τών)
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, όπως ασφυξία ή εντερικούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση
κατάποσης μαγνητών (ή μαγνήτη), συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Διατηρείτε αυτό το προϊόν
μακριά από παιδιά ή άλλα άτομα που τελούν υπό επιτήρηση προς αποφυγή τυχόν ακούσιας
κατάποσης.
• Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να δημιουργεί(ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία
υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που
χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.

Υπενθύμιση φροντίδας ματιών (Ταϊβάν)
Η Sony Mobile φροντίζει για εσάς. Παρακαλούμε και εσείς με τη σειρά σας να φροντίζετε ώστε να
παραμένουν τα μάτια σας υγιή. Μην επιτρέπετε την εκδήλωση υπερκόπωσης των ματιών σας. Φιλική
υπενθύμιση: Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση της όρασής σας. Σας συνιστούμε
τα εξής:
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1 Να κάνετε διάλειμμα 10 λεπτών μετά από χρήση 30 λεπτών.
2 Δεν επιτρέπεται να κοιτούν την οθόνη παιδιά ηλικίας δύο ετών ή μικρότερα. Για παιδιά ηλικίας άνω
των δυο ετών, η διάρκεια θέασης της οθόνης πρέπει να μην υπερβαίνει τη μία ώρα ανά ημέρα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση κλήσεων ανεξαρτήτως συνθηκών. Ποτέ μην
βασίζεστε αποκλειστικά σε κινητές συσκευές για επικοινωνία που θεωρείται απαραίτητη. Ενδέχεται να
μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε όλες τις περιοχές, όλα τα δίκτυα ή όταν
χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες της κινητής συσκευής.
Σημείωση

Ορισμένες συσκευές δεν είναι σε θέση να υποστηρίζουν κλήσεις ομιλίας, όπως οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Φόρτιση
Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν φέρουν την επωνυμία της Sony ενδέχεται να προκαλέσει
αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας.
• Ο φορτιστής πρέπει να συνδέεται στις πηγές ρεύματος μόνον όπως φαίνεται επί της συσκευής.
• Φορτίστε την μπαταρία υπό θερμοκρασίες μεταξύ +5°C (+41°F) και +35°C (+95°F).
• Όταν φορτίζετε τη συσκευή μέσω του καλωδίου USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει
τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην το πατάτε, να μη σκοντάφτετε πάνω του ή να μην εκτίθεται σε
κίνδυνο ζημιάς ή τεντώματος.
• Μόλις φορτίζετε πλήρως η συσκευή να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό. Ενόσω παραμένει
συνδεδεμένο ένα τροφοδοτικό, θα παρέχεται διαρκώς μια μικρή ποσότητα ενέργειας.
• Αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα κρατώντας τον προσαρμογέα και όχι το καλώδιο USB. Κατ'
αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης του καλωδίου.
• Αποσυνδέστε τον φορτιστή πριν τον καθαρισμό του για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υγρασία.
Προειδοποίηση

Μην επιχειρείτε να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε το καλώδιο USB ή το βύσμα. Μην ασκείτε πίεση στο βύσμα αν
δεν εισέρχεται κανονικά σε μια πρίζα καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία. Αντίθετα,
αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την τοποθέτηση πρίζας σωστού τύπου.

Μπαταρία
Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Οι νέες ή οι
αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα, βραχυπρόθεσμα.
• Για μέγιστη απόδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να την χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία δωματίου.
Αν η μπαταρία χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, η ικανότητά της θα είναι μειωμένη.
• Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την αρχική χρήση.
• Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της υπηρεσίας επισκευών της Sony Mobile θα πρέπει να
αφαιρούν ή να αντικαθιστούν ενσωματωμένες μπαταρίες.
Η περίοδος χρήσης ενόψει των διατάξεων περί περιβαλλοντικής προστασίας (EPUP) για μια
μπαταρία είναι 5 έτη.

Κάρτα μνήμης
Αν η συσκευή συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, η τελευταία κατά κανόνα είναι
συμβατή με την αποκτηθείσα συσκευή αλλά ενδέχεται να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με
τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τη συμβατότητα με άλλες συσκευές πριν την αγορά
ή τη χρήση. Εάν η συσκευή διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα
της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση.
Οι κάρτες μνήμης κατά κανόνα έχουν υποστεί μορφοποίηση πριν την αποστολή τους. Για να
μορφοποιήσετε εκ νέου την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή. Για λεπτομέρειες
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συμβουλευθείτε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής ή επικοινωνήστε με το σχετικό Κέντρο
Επικοινωνίας της Sony Mobile.

Προληπτικά μέτρα σχετικά με τη χρήση καρτών μνήμης
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
Μην αγγίζετε τις τερματικές επαφές με τα χέρια σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
Μη χτυπάτε και μην κάμπτετε την κάρτα μνήμης.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την κάρτα μνήμης σε υγρά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα ή σε
συνθήκες υπερβολικής θερμότητας, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, σε απευθείας φως
του ήλιου ή δίπλα σε θερμαντικό σώμα, κ.λπ.
Μην αφήνετε να παρεισφρήσουν ακαθαρσίες, σκόνη ή ξένα αντικείμενα στην υποδοχή της κάρτας
μνήμης.
Να ελέγχετε αν έχει εισαχθεί σωστά η κάρτα μνήμης. Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην λειτουργεί
κανονικά αν δεν έχει εισαχθεί εντελώς μέσα στην υποδοχή.
Συνιστούμε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών σας δεδομένων. Δεν
φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία επί περιεχομένου που έχετε αποθηκεύσει
σε κάρτα μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. Τα καταγεγραμμένα
δεδομένα ενδέχεται να υποστούν φθορά ή απώλεια εάν την αφαιρέσετε ενόσω είναι
ενεργοποιημένη η συσκευή.

Κάρτα SIM
Μην εισαγάγετε κάρτα SIM μη συμβατή με την υποδοχή κάρτας SIM σας, καθώς αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει μόνιμη ζημία στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Εάν απαιτείται προσαρμογέας για την
εισαγωγή στη συσκευή σας ή σε άλλη συσκευή, μην εισαγάγετε την κάρτα SIM απευθείας χωρίς τον
απαιτούμενο προσαρμογέα.
Σημείωση

Η Sony Mobile δεν εγγυάται και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται εκ της χρήσης μη
συμβατών ή τροποποιημένων καρτών SIM.

Κεραία
Η χρήση συσκευών κεραίας που δεν διατίθενται από τη Sony Mobile θα μπορούσε να προκαλέσει
βλάβες στη συσκευή, να μειώσει την απόδοση της κινητής συσκευής και να έχει ως αποτέλεσμα
επίπεδα ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) υψηλότερα από τα προβλεπόμενα. Μην καλύπτετε την
κεραία με το χέρι σας, καθώς αυτό επηρεάζει την ποιότητα των κλήσεων και μπορεί να μειώσει τον
χρόνο συνομιλίας και αναμονής.

Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες
Πρόκειται για σπάνια περίπτωση, αλλά είναι δυνατό να δημιουργεί η συσκευή σας σπινθήρες. Οι
σπινθήρες σε δυνητικά εκρηκτικές περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια έκρηξη ή πυρκαγιά με
αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο. Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα
συχνά, αλλά όχι πάντα, φέρουν ξεκάθαρη σχετική σηματοδότηση.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όποτε βρίσκεστε σε κάποια περιοχή όπου υπάρχει δυνητικά
εκρηκτική ατμόσφαιρα.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως πρατήρια
καυσίμων, δεξαμενές πετρελαίου, χημικά εργοστάσια ή άλλες περιοχές με εύφλεκτη και εκρηκτική
ατμόσφαιρα.
• Μη φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει
πυρκαγιά.
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Περιοχές ανατινάξεων
Όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις, απενεργοποιήστε όλες τις
ηλεκτρονικές σας συσκευές όπου έχει αναρτηθεί η προειδοποίηση "Απενεργοποιήστε τις
αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές", ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές που
σχετίζονται με τις διαδικασίες των ανατινάξεων. Το προσωπικό που πραγματοποιεί ανατινάξεις συχνά
χρησιμοποιεί ραδιοσυσκευές απομακρυσμένου ελέγχου για την ανατίναξη των εκρηκτικών.

Αξεσουάρ
Τα αξεσουάρ ενδέχεται να επηρεάσουν την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, τις επιδόσεις ραδιοδέκτη, την
ένταση ήχου, την ηλεκτρική ασφάλεια καθώς και άλλους τομείς.
Η Sony Mobile δεν ελέγχει μη γνήσια αξεσουάρ και η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες της
συσκευής οι οποίες προκλήθηκαν από τέτοιου είδους αξεσουάρ. Τα μη γνήσια αξεσουάρ και
εξαρτήματα ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλειά σας. Τα μη γνήσια
αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης, υλική ζημία της συσκευής, πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή σωματικές βλάβες. Η χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα SAR από τα αναφερόμενα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία της Sony και
προορίζονται για χρήση με αυτή τη συσκευή.
• Να χρησιμοποιείτε μόνον εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις της Sony Mobile.
• Μη φοράτε/χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών Bluetooth με μικρόφωνο κατά τρόπο ώστε να μην
αισθάνεστε άνετα ή να βρίσκεται υπό πίεση η συσκευή.

Προσωπικές ιατροτεχνολογικές συσκευές
Οι κινητές συσκευές και οι συσκευές που διαθέτουν ραδιοπομπούς ενδέχεται να επηρεάζουν τα
ιατροτεχνολογικά εμφυτεύματα. Πριν τη χρήση της συσκευής πολύ κοντά σε προσωπικές
ιατροτεχνολογικές συσκευές, παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν ιατρό, καθώς και τον κατασκευαστή
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
• Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό και τις οδηγίες του κατασκευαστή του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σας, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε βηματοδότες ή
άλλον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
• Εάν βρίσκεστε κοντά σε βηματοδότη ή άλλον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. ή βρίσκεστε σε
νοσοκομείο ή έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη ή κοχλιακό εμφύτευμα ή χρησιμοποιείτε κάποιο
βοήθημα ακοής, συμβουλευτείτε τους αρμόδιους γιατρούς και ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχει ο
κατασκευαστής του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Να τηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 cm (6 ίντσες) μεταξύ της συσκευής σας και του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για να υπάρχει μειωμένος κίνδυνος παρεμβολών.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας αν υποπτεύεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές.
• Αν έχετε βηματοδότη, μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στις τσέπες που έχετε στο στήθος.

Οδήγηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατασκευαστές οχημάτων ενδέχεται να απαγορεύουν τη χρήση κινητών
συσκευών στα οχήματά τους, εκτός αν χρησιμοποιείται ένα σετ handsfree με εξωτερική κεραία.
• Συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή του οχήματος για να επιβεβαιώσετε ότι
μια κινητή συσκευή ή ένα σετ Bluetooth handsfree δεν θα επηρεάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα του
οχήματος.
• Να αφιερώνετε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση ανά πάσα στιγμή και να τηρείτε την τοπικά
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών κατά την οδήγηση.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας και μην εγκαθιστάτε ασύρματες συσκευές στους χώρους επάνω
από τους αερόσακους ενός αυτοκινήτου.
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία GPS κατά τρόπο που σάς αποσπά την προσοχή από την οδήγηση.
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Λειτουργίες βάσει Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Στίγματος (GPS) /
τοποθεσίας
Ορισμένες συσκευές παρέχουν λειτουργίες βάσει Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Στίγματος
(GPS) / τοποθεσίας. Η λειτουργία εξακρίβωσης της τοποθεσίας παρέχεται "ως έχει" και με όλα τα
ελαττώματά της. Η Sony Mobile δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια των
εν λόγω στοιχείων τοποθεσίας.
Η χρήση από τη συσκευή των στοιχείων βάσει τοποθεσίας ενδέχεται να μην είναι αδιάλειπτη ή άνευ
σφαλμάτων και επίσης ενδέχεται επιπροσθέτως να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας
δικτύου. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η λειτουργικότητα ενδέχεται να είναι μειωμένη ή και
μην επιτρέπονται κάποιες λειτουργίες σε ορισμένα περιβάλλοντα, όπως στο εσωτερικό κτιρίων ή σε
περιοχές δίπλα σε κτίρια.

Λειτουργία πτήσης
Οι λειτουργίεςBluetooth και Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN), αν είναι διαθέσιμες στη συσκευή
μπορούν να ενεργοποιούνται στη λειτουργία Πτήσης αλλά μπορεί να μην επιτρέπονται εντός
αεροσκαφών ή σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να απαγορεύονται οι ραδιοεκπομπές. Σε τέτοια
περιβάλλοντα, παρακαλούμε να έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση πριν την ενεργοποίηση της
λειτουργίας Bluetooth ή Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (WLAN) ακόμη και στη λειτουργία Πτήσης.

Κακόβουλο λογισμικό
Το κακόβουλο λογισμικό είναι λογισμικό το οποίο μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Στο κακόβουλο
λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται ιοί, "σκουλήκια",
κατασκοπευτικό λογισμικό και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Αν και η συσκευή διαθέτει μέτρα
ασφαλείας για να αντιστέκεται έναντι τέτοιων προσπαθειών, η Sony Mobile δεν εγγυάται και δεν
προβαίνει σε καμία δήλωση ότι η συσκευή θα είναι άτρωτη αναφορικά με το κακόβουλο λογισμικό.
Μπορείτε ωστόσο να μειώσετε τον κίνδυνο επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού αφιερώνοντας τη
δέουσα προσοχή κατά τη λήψη περιεχομένου ή κατά την αποδοχή εφαρμογών, αποφεύγοντας το
άνοιγμα μηνυμάτων ή την απάντηση προς μηνύματα από άγνωστες πηγές προέλευσης,
χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και κάνοντας λήψη
περιεχομένου μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές προέλευσης.

Προστασία προσωπικών στοιχείων
Να διαγράφετε τα προσωπικά σας στοιχεία προτού απορρίψετε τη συσκευή. Για να διαγράψετε
δεδομένα, εκτελέστε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη
της συσκευής δεν διασφαλίζει την οριστική αδυναμία ανάκτησης των δεδομένων. Η Sony Mobile δεν
παρέχει εγγύηση αδυναμίας ανάκτησης των πληροφοριών και δεν υπέχει καμία ευθύνη για την
κοινοποίηση οιωνδήποτε πληροφοριών ακόμη και μετά την πραγματοποίηση επαναφοράς των
εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Απόρριψη παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε
στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών (για
πελάτες στην Κίνα)
Για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος, η απόρριψη των άχρηστων προϊόντων πρέπει να
πραγματοποιείται βάσει των τοπικών νόμων και κανονισμών.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εφαρμόζεται
στη Δημοκρατία της Ινδίας)
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματα, τα αναλώσιμα, τα μέρη ή τα
ανταλλακτικά του δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κοινά οικιακά απόβλητα και δεν
πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Συστήνεται στους κατόχους των
προϊόντων να παραδώσουν το προϊόν τους στο πλησιέστερο σημείο συλλογής για ανακύκλωση
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η συνεργασία σας θα διευκολύνει τη σωστή
απόρριψη και θα βοηθήσει στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών/κινδύνων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν να προκληθούν σε περίπτωση ακατάλληλης
απόρριψης, όπως ο ακατάλληλος χειρισμός, η τυχαία διαρροή, η ζημιά ή/και η ακατάλληλη
ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο
τοπικό γραφείο αστικών αποβλήτων, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή στο
κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Για βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό κλήσης
χωρίς χρέωση της εταιρείας στην Ινδία.
Αριθμός χωρίς χρέωση: 1800-103-7799
Για ανακύκλωση του προϊόντος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.sony.co.in

Μείωση στη χρήση επιβλαβών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
(εφαρμόζεται στη Δημοκρατία της Ινδίας)
Αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματα, τα αναλώσιμα, τα μέρη ή τα ανταλλακτικά του συμμορφώνονται
με τον περιορισμό χρήσης επιβλαβών ουσιών των Κανόνων (διαχείρισης) ηλεκτρονικών αποβλήτων της
Ινδίας. Οι μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις των περιορισμένων ουσιών ανέρχονται σε 0,1% ανά
μονάδα βάρους σε ομοιογενή υλικά για μόλυβδο, υδράργυρο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμιωμένα
διφαινύλια (PBB), πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE) και 0,01% ανά μονάδα βάρους σε
ομοιογενή υλικά για κάδμιο, εκτός από τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στο Πρόγραμμα ΙΙ των
παραπάνω κανόνων.

Προειδοποίηση έντασης ήχου
Για να αποτραπεί ενδεχόμενη βλάβη στην ακοή, μην κάνετε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα
έντασης ήχου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Για μια συσκευή που περιέχει έναν πομπό λέιζερ και το αντίστοιχο
κύκλωμα οδήγησης
Για συσκευές με αισθητήρα αυτόματης εστίασης με τεχνολογία λέιζερ:
Η έξοδος λέιζερ είναι σχεδιασμένη να παραμένει εντός των ορίων ασφαλείας λέιζερ Κλάσης 1 κάτω από
όλες τις εύλογα προβλέψιμες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων σφαλμάτων, σύμφωνα
με το πρότυπο IEC 60825-1:2014 (τρίτη έκδοση).
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Συσκευές με δυνατότητα προβολής 3D
Όταν βλέπετε εικόνες 3D των οποίων η λήψη έχει πραγματοποιηθεί με μια συσκευή με δυνατότητα
προβολής 3D, ενδέχεται να νιώσετε δυσφορία, όπως για παράδειγμα κόπωση στα μάτια, κούραση ή
τάση προς εμετό όταν οι εικόνες προβάλλονται σε μια οθόνη συμβατή με 3D. Για την αποφυγή αυτών
των συμπτωμάτων, συνιστούμε να πραγματοποιείτε τακτικά διαλείμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να
αποφασίσετε μόνοι σας σχετικά με τη διάρκεια και τη συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων,
καθώς υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο. Εάν νιώσετε οποιαδήποτε μορφή
δυσφορίας, σταματήστε να βλέπετε εικόνες 3D έως ότου να νιώσετε καλύτερα. Επίσης συμβουλευθείτε
έναν ιατρό, εάν κρίνετε πως πρέπει. Για πρόσθετες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες
λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή 3D ή το λογισμικό 3D το οποίο χρησιμοποιείτε με τη συσκευή.

Τερματικά TTY στις ΗΠΑ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τερματικό TTY σε συνδυασμό με τη συσκευή Sony Mobile. Για
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις λύσεις προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες,
παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/
overview/ ή επικοινωνήστε με τη Sony Mobile στο 1-855-806-8464.

Δήλωση ουσιών
Όταν η συσκευή λειτουργεί υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην τεκμηρίωση της συσκευής,
η περίοδος χρήσης περιβαλλοντικής προστασίας (EPUP) είναι 10 χρόνια.
Όνομα
εξαρτήματος

Ονομασία και περιεκτικότητα επιβλαβών ουσιών στο EEP
Επιβλαβείς ουσίες
Μόλυβδος
(Pb)

Υδράργυρος
(Hg)

Κάδμιο
(Cd)

Εξασθενές
χρώμιο
(Cr(VI))

Πολυβρομιωμένα
διφαινύλια (PBB)

Πολυβρομιωμένοι
διφαινυλαιθέρες
(PBDE)

Συσκευή

X

0

0

0

0

0

Μπαταρία

X

0

0

0

0

0

Αξεσουάρ και X
φορτιστές

0

0

0

0

0

Η μορφή αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο πρότυπο SJ/T 11364.
0: Δηλώνει ότι αυτή η επιβλαβής ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το
εξάρτημα είναι κάτω από το απαιτούμενο όριο που ορίζεται στο πρότυπο GB/T 26572.
X: Δηλώνει ότι αυτή η επιβλαβής ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά
που χρησιμοποιούνται για αυτό το εξάρτημα είναι επάνω από το απαιτούμενο όριο που ορίζεται στο
πρότυπο GB/T 26572. (Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες.)

Σημαντική σημείωση
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ETSI TS 123.038 V8.0.0 και
του ETSI TS 123.040 V8.1.0 όπου περιλαμβάνονται πλήρως τουρκικοί χαρακτήρες.
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Πληροφορίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα
και τον Ειδικό Ρυθμό Απορρόφησης (SAR)
Έκθεση σε ραδιοκύματα και Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)
Τα πληροφοριακά δεδομένα για τον SAR παρέχονται για τους κατοίκους στις χώρες που έχουν
υιοθετήσει τα όρια SAR που συνιστώνται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από την μη Ιονίζουσα
Ακτινοβολία (ICNIRP) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE). Το
ICNIRP καθορίζει όριο SAR που ανέρχεται σε 2 W/kg κατά μέσο όρο καταμετρηθέν σε δέκα (10)
γραμμάρια ιστού ανθρώπινου σώματος, ενώ το IEEE καθορίζει όριο SAR που ανέρχεται σε 1,6 W/kg
κατά μέσο όρο καταμετρηθέν σε ένα (1) γραμμάριο ιστού ανθρώπινου σώματος. Οι απαιτήσεις αυτές
βασίζονται σε επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας
που σχεδιάστηκαν για να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως της ηλικίας και
της κατάστασης της υγείας τους.
Οι τιμές SAR και οι αποστάσεις ελέγχου κυμαίνονται βάσει της μεθόδου μέτρησης, της συσκευής που
ελέγχεται (τηλέφωνο ή tablet) και βάσει του εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία Wi-Fi hotspot, αλλά
παρουσιάζονται μόνον οι υψηλότερες τιμές SAR.
Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) έχει δηλώσει ότι τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα δεν
υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων σχετικά με τη χρήση tablet και κινητών
τηλεφώνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη
διεύθυνση who.int/emf και συμβουλευθείτε το Δελτίο στοιχείων υπ. αριθμ. 193 who.int/mediacentre/
factsheets/fs193 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα. Περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τον SAR μπορείτε επίσης να βρείτε στο website του Φόρουμ Κατασκευαστών
Κινητών, EMF στη διεύθυνση emfexplained.info.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα (SAR) σε συγκεκριμένες περιοχές,
παρακαλούμε επιλέξτε την περιοχή σας:

Καναδάς, Γκουάμ, Πουέρτο Ρίκο, Η.Π.Α. και Παρθένες Νήσοι (CA, GU, PR, US, VI)
Αυτή η συσκευή έχει πιστοποιηθεί σε συμμόρφωση με τις κρατικές απαιτήσεις για την έκθεση σε
ραδιοκύματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το όριο SAR για συσκευές που
χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 1,6 W/kg (watt/κιλό) κατά μέσο όρο σε ένα γραμμάριο ιστού του
σώματος. Το πρότυπο περιλαμβάνει ένα περιθώριο ασφαλείας, ώστε να παρέχεται επιπλέον
προστασία για το κοινό και να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε απόκλιση στις μετρήσεις.

Ινδία (ΙΝ)
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ασφαλείας
σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο SAR της Ινδίας
(συμβουλευθείτε το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. αριθμ. 18-10/2008-IP της Κυβέρνησης της Ινδίας,
Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τμήμα Τηλεπικοινωνιών, Προαγωγής
Επενδύσεων), όπου αναφέρεται ότι το επίπεδο SAR για τις κινητές συσκευές περιορίζεται σε 1,6 Watt/
Kg, κατά μέσο όρο σε μάζα 1 γραμμαρίου ιστού ανθρώπινου σώματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
Συμβουλές χρήσης
• Συνιστάται η χρήση ενός ασύρματου συστήματος handsfree (ακουστικά, ακουστικά με μικρόφωνο)
με πομπό Bluetooth χαμηλής ισχύος για την πραγματοποίηση κλήσεων.
• Συνιστάται η χρήση κινητής συσκευής με Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) που συμμορφώνεται
με τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας.
• Όσον αφορά τα παιδιά, τους έφηβους και τις εγκύους, συνιστάται να είναι σύντομη η κάθε κλήση ή
να αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS αντί κλήσης.
• Να χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σε περιοχές με καλή ισχύ σήματος.
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• Όσον αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ιατρικά εμφυτεύματα, συνιστάται να κρατείται η κινητή
συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm μακριά από το εμφύτευμα κατά τη χρήση της.

Ισραήλ (IL)
Οι παρούσες πληροφορίες βασίζονται κυρίως στα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις επίσημες αρχές
του κράτους του Ισραήλ (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Υπουργείο
Επικοινωνιών). Συνιστάται να λάβετε ενημερωμένα στοιχεία από το website του Υπουργείου Υγείας και
να ενεργείτε βάσει των συστάσεών του. Η διεύθυνση web είναι www.health.gov.il.
Δελτίο για την ακτινοβολία που εκπέμπεται από εξοπλισμό κινητής ραδιοτηλεφωνίας τελικού
χρήστη (στο εξής: "κινητή συσκευή") - Περίληψη οδηγιών που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο
Υγείας
• Να χρησιμοποιείτε ηχείο ή καλωδιακό προσωπικό σετ ακουστικών με μικρόφωνο ή ακουστικών (όχι
ασύρματα).
• Να κρατάτε την κινητή συσκευή μακριά από το σώμα σας.
• Να περιορίζετε τον αριθμό και τη διάρκεια χρήσεων.
• Να αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιοχές όπου δεν έχετε ικανοποιητική ισχύ σήματος.
• Να αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε μέρη όπως ασανσέρ και τρένα, όπου η ηλεκτρομαγνητική
θωράκιση προκαλεί παρεμβολές στη λήψη σήματος.
• Να αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής κατά την οδήγηση και να τηρείτε πάντοτε τις σχετικές
διατάξεις του νόμου.
• Να τηρείτε τους κανόνες με ιδιαίτερη προσοχή όταν εμπλέκονται παιδιά και να τα καθοδηγείτε
προσεκτικά σχετικά με την ασφαλή χρήση των κινητών συσκευών.
• Να περιορίζεται η χρήση κινητών συσκευών από παιδιά.
• Να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που περιορίζουν την έκθεση σε ακτινοβολία, όπως ηχεία ή καλωδιακό
(και όχι ασύρματο) σετ ακουστικών με μικρόφωνο.
• Να έχετε υπόψη σας ότι ζημίες, επιδιορθώσεις ή τροποποιήσεις επί της αρχικής διαμόρφωσης της
κινητής συσκευής ενδέχεται να μεταβάλλουν το επίπεδο της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.
Τι είναι μια κινητή συσκευή;
Μια κινητή συσκευή είναι μια συσκευή που καθιστά δυνατή την ασύρματη ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω ραδιοκυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα δέκτη και έναν πομπό,
οι οποίοι διατηρούν τη σύνδεσή της με τον κοντινότερο σταθμό βάσης στη γειτονική περιοχή, όπου και
λαμβάνει χώρα η μετάδοση του ραδιοσήματος και όπου βρίσκονται οι κεραίες λήψης.
Οι κεραίες στον σταθμό βάσης καθώς και η κινητή συσκευή παράγουν ραδιοεκπομπές στα πλαίσια της
διαδικασίας της κινητής τηλεφωνίας. Το επίπεδο της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την κινητή
συσκευή είναι χαμηλότερο από εκείνο που εκπέμπεται από το κέντρο μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας
(σταθμό κινητής τηλεφωνίας) αλλά καθώς συνήθως κρατείται ακριβώς δίπλα στο σώμα του χρήστη, η
ραδιοκυματική ενέργεια απορροφάται απευθείας από την κεραία της κινητής συσκευής. Η συσκευή
λειτουργεί σε ένα εύρος συχνότητας μεταξύ 800 έως 2.200 MHz. Η μέγιστη έξοδος των περισσότερων
κινητών συσκευών σε χρήση αυτή την περίοδο ανέρχεται σε 0,6 watt.
Τι είναι η εκπομπή ραδιοκυμάτων;
Ακτινοβολία είναι η διαδρομή της ενέργειας μέσω χώρου ή ύλης. Η ακτινοβολία μπορεί να
κατηγοριοποιηθεί ως εξής σύμφωνα με την εκπεμπόμενη ενέργεια:
• Ιονίζουσα ακτινοβολία (μεταφέρουσα αρκετή ενέργεια ώστε να μεταβάλλεται η δομή των ατόμων ή
μορίων με την αποδέσμευση ηλεκτρονίων, όπως για παράδειγμα, οι ακτίνες Χ)
• Μη ιονίζουσα ακτινοβολία (μη μεταφέρουσα αρκετή ενέργεια ώστε να μεταβάλλεται η δομή των
ατόμων ή μορίων με την αποδέσμευση ηλεκτρονίων, όπως για παράδειγμα, τα ραδιοκύματα)
Τα ραδιοκύματα αποτελούν μη ιονίζοντα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, των οποίων η συχνότητα είναι
χαμηλότερη από εκείνη του ορατού φωτός, των ακτίνων Χ ή των ακτίνων γάμμα.
Το επίπεδο ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη συσκευή
Όταν χρησιμοποιείται μια κινητή συσκευή, η έκθεση του κεφαλιού του χρήστη στα ραδιοκύματα είναι
σχετικά υψηλή. Το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία εκπεμπόμενη από κινητή συσκευή βασίζεται σε μια
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μονάδα μέτρησης γνωστής ως SAR (ακρωνύμιο του Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης), η οποία περιγράφει
την ποσότητα εκπεμπόμενης ενέργειας ανά μονάδα μάζας ιστού, όπως για παράδειγμα ιστού του
ανθρώπινου σώματος. Για τους σκοπούς πραγματοποίησης μετρήσεων, το SAR καταμετράται σε W/kg
ή mW/g.
Οι κατασκευαστές πραγματοποιούν ελέγχους επιπέδων SAR, κατά τους οποίους ελέγχεται σε
εργαστηριακό περιβάλλον μια ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική συσκευή. Τα επίπεδα SAR που
εκπέμπονται από τις συσκευές κυμαίνονται. Σε γενικές γραμμές, όσο κοντύτερα βρίσκεται η κινητή
συσκευή στην κεραία του σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα εκπεμπόμενου SAR σε
σχέση με την περίπτωση στην οποία η κινητή συσκευή είναι μακρύτερα από την κεραία του σταθμού
βάσης ή όταν η ισχύς σήματος σε μια δεδομένη τοποθεσία είναι χαμηλή.
Η διαδικασία μέτρησης του SAR είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και υπάρχουν λίγα μόνον εργαστήρια ανά
την υφήλιο τα οποία είναι εξειδικευμένα και είναι σε θέση να πραγματοποιούν ελέγχους SAR. Οι
κατασκευαστές κινητών συσκευών είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους
μέτρησης SAR (για τη μέγιστη τιμή μετάδοσης) σύμφωνα με τους Αμερικανικούς ή τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, και να καθορίζουν το μέγιστο επίπεδο SAR που καταμετρήθηκε.
Εξαιτίας του επιπέδου πολυπλοκότητας των ελέγχων, η συσκευή δεν υποβάλλεται σε περιοδικούς
ελέγχους SAR. Το επίπεδο SAR της συσκευής ενδέχεται να αποκλίνει από το αρχικώς καταμετρηθέν
κατά οιονδήποτε χρόνο του κύκλου ζωής του προϊόντος λόγω πιθανής ζημίας, των εκτελούμενων
εργασιών συντήρησης ή τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής διαμόρφωσης.
Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εκπομπών από μια κινητή συσκευή κατά τους Κανονισμούς Προστασίας
Καταναλωτή 5762 - 2002 (Στοιχεία για τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπεται από κινητές
συσκευές) είναι 2 watt ανά κιλό (W/kg), καταμετρηθέντα σε 10 g ιστού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
μέθοδο μέτρησης, και 1,6 W/kg καταμετρηθέντα σε μάζα 1 g ιστού σύμφωνα με την Αμερικανική μέθοδο
μέτρησης.
Σημείωση

Το μέγιστο επίπεδο SAR που εκπέμπεται από αυτή τη συσκευή αναφέρεται στις μεθόδους μετάδοσης που
χρησιμοποιούνται στο Ισραήλ.

Υγεία και ασφάλεια
Ανησυχίες για την πιθανώς αρνητική επίδραση της χρήσης κινητών συσκευών, και ειδικότερα για τη
διασύνδεσή της με την εμφάνιση καρκίνου, έχουν εγερθεί από τότε που η τεχνολογία κινητής
τηλεφωνίας κατέστη διαθέσιμη στο ευρύ κοινό κατά τη δεκαετία του 1980.
Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης δημοσιεύτηκαν το 1996 και τα αποτελέσματα αρκετών
πρόσθετων μελετών δημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στις αρχές του 21ου αιώνα. Κατά κανόνα στις εν λόγω
μελέτες δεν εξακριβώθηκε αύξηση του κινδύνου εμφάνισης όγκων μεταξύ των χρηστών, αλλά σε όλες
τις αναφορές παρατηρήθηκε ότι η λανθάνουσα περίοδος στις σχετικές μελέτες ήταν ανεπαρκής για την
εκτίμηση της ύπαρξης πιθανής διασύνδεσης μεταξύ έκθεσης σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων από
κινητές συσκευές και εμφάνισης καρκίνου στις περιοχές του σώματος που εκτέθηκαν στις εν λόγω
εκπομπές.
Κατά την τελευταία δεκαετία δημοσιεύτηκαν αρκετές μελέτες, όπως η μελέτη INTERPHONE, με
συντονιστή τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC). Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος 18
κέντρα ανά την υφήλιο. Η εκτενής ανάλυσή τους κατέδειξε μια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου μεταξύ εκείνων που χρησιμοποίησαν κινητή συσκευή για διάστημα άνω των 10 ετών, σε
άτομα τα οποία ανέφεραν ότι είχαν την κινητή συσκευή τους από την πλευρά όπου εμφανίστηκε ο
όγκος, καθώς μεταξύ εκείνων που ανήκαν στην κατηγορία συχνότερης χρήσης.
Υπάρχει μια διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με το αν τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν
την πραγματικότητα ή είναι αποτέλεσμα προβλημάτων της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μέγιστη διάρκεια και η χρονική έκταση χρήσης που
καταγράφηκε στις μελέτες αυτές είναι περιορισμένες σε σχέση με την τρέχουσα χρονική έκταση
χρήσης των κινητών συσκευών (λανθάνουσα περίοδος έως και 12 έτη, και 2 έως 2,5 ώρες μηνιαίως,
όπως αναφέρεται, για παράδειγμα από το ήμισυ των συμμετεχόντων στη μελέτη INTERPHONE).
Οι μελέτες αυτές εξέτασαν τον κίνδυνο που προκαλείται εκ της έκθεσης και χρήσης της συσκευής του
τελικού χρήστη, και όχι τον κίνδυνο εκ της περιβαλλοντικής έκθεσης σε ακτινοβολία εκπεμπόμενη από
τους σταθμούς βάσης και τις λοιπές συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.
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Η αβεβαιότητα αναφορικά με τους κινδύνους για την υγεία, αφενός, και την ευρεία έκθεση του
πληθυσμού (περιλαμβανομένων των παιδιών), αφετέρου, είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη προληπτικών
μέτρων από τις περισσότερες χώρες της υφηλίου σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία εκπεμπόμενη
από συσκευές τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας.
Τον Μάιο του 2011, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), μέρος του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ταξινόμησε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων στην κατηγορία Β2
καρκινογενών παραγόντων για τους ανθρώπους (πιθανώς καρκινογενή) και κατά συνέπεια εξέφρασε
ξεκάθαρα την υποστήριξή του για μια προσέγγιση βασισμένη στην προληπτική φροντίδα σε αυτό το
ζήτημα.
Η θέση του Υπουργείου Υγείας είναι ότι ενόψει των τρεχόντων ευρημάτων των μελετών, είναι αναγκαίο
να συνεχιστεί η τήρηση της αρχής της προληπτικής φροντίδας.
Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών
Το Υπουργείο Υγείας γενικά υιοθετεί τις οδηγίες που εκδίδουν οι περισσότερες διεθνείς αρχές που
συνιστούν τη γενική αρχή της "πρόληψης" κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Συμμορφούμενο με τις εν
λόγω οδηγίες, το Υπουργείο συνιστά τα εξής:
• Η χρήση ηχείων / καλωδιακών ακουστικών με μικρόφωνο ή ακουστικών και η τήρηση της συσκευής
μακριά από το σώμα, όταν χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές κλήσεις, μειώνει σημαντικά την έκθεση
σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων. Επομένως συνιστάται να κρατάτε τη συσκευή μακριά από το σώμα
σας και να μην την κουβαλάτε πάνω στο σώμα σας ενόσω χρησιμοποιείται για τηλεφωνική
επικοινωνία, όπως, για παράδειγμα, σε μια ζώνη στη μέση σας, σε μια τσέπη ή κρεμασμένη από ένα
λουράκι στο λαιμό σας. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού και της διάρκειας των κλήσεων μέσω της
κινητής συσκευής αποτελεί έναν πρόσθετο, εύκολο τρόπο μείωσης της έκθεσης.
• Το επίπεδο εκπεμπόμενης ακτινοβολίας αυξάνεται σε τοποθεσίες όπου η ισχύς σήματος είναι
χαμηλού επιπέδου (όπως εάν υπάρχουν λίγες κεραίες συγκριτικά ή σε μέρη όπως ασανσέρ και
τρένα, όπου η ηλεκτρομαγνητική θωράκιση προκαλεί παρεμβολές στη λήψη σήματος). Επομένως, η
χρήση της συσκευής για τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να αποφεύγεται σε τέτοιες περιοχές. Η
ποιότητα σήματος δηλώνεται καθαρά μέσω της ράβδου σήματος της κινητής συσκευής, πράγμα που
καθιστά απλή υπόθεση την εξακρίβωση της χαμηλής στάθμης σήματος.
• Ειδικά συνιστάται η προληπτική επίδειξη προσοχής σχετικά με τα παιδιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα
επιρρεπή στην ανάπτυξη καρκίνου, όταν εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες. Η επίδραση σε
παιδιά της έκθεσης σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κινητών συσκευών δεν έχει ερευνηθεί ακόμη,
καθώς η χρήση κινητών συσκευών από παιδιά ξεκίνησε σημαντικά αργότερα σε σχέση με τους
ενήλικες. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα παιδιά, εξαιτίας της ηλικίας τους και επειδή
βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και είναι ευαίσθητα σε ζητήματα υγείας, με αυξημένη
αναμενόμενη διάρκεια ζωής (και επομένως αυξημένη αναμενόμενη σωρευτική, σημαντική έκθεση σε
εκπεμπόμενη ακτινοβολία καθώς και μακροχρόνια νοσηρότητα), και επίσης ενόψει των ηθικών
ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα ανήλικα άτομα. Για
αυτούς τους λόγους, το Υπουργείο Υγείας συνιστά στους γονείς να περιορίζουν την έκθεση των
παιδιών στις κινητές συσκευές, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να λαμβάνουν υπόψη τους την
ηλικία στην οποία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τέτοιες συσκευές, να περιορίζουν
την εν λόγω χρήση σε κάθε περίπτωση, να επιμένουν αυστηρά στη χρήση ενός καλωδιακού (και όχι
ασύρματου) σετ ακουστικών με μικρόφωνο ή ακουστικών ή ηχείων όταν χρησιμοποιείται η κινητή
συσκευή.
• Όταν οδηγείτε, είναι σημαντικό να περιορίζεται η χρήση της κινητής συσκευής και σε κάθε
περίπτωση να τηρείται o Κανονισμός Κυκλοφορίας 28b. Στον εν λόγω Κανονισμό αναφέρεται ότι:
"ενόσω το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κρατά συσκευή σταθερής ή
κινητής τηλεφωνίας και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών εκτός αν αυτή πραγματοποιείται μέσω
ανοικτής συνομιλίας (speakerphone), και επίσης απαγορεύεται η αποστολή ή ανάγνωση μηνύματος
SMS". Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, "ανοικτή συνομιλία είναι η συνομιλία μέσω συσκευής που
επιτρέπει τη χρήση τηλεφώνου χωρίς να το κρατά ο χρήστης, και αν η συσκευή αποτελεί μέρος
τηλεφωνικής συσκευής, η τελευταία θα είναι εγκατεστημένη στο όχημα κατά σταθερό τρόπο, ώστε
να εμποδίζεται η μη ηθελημένη μετακίνησή της". Σε περίπτωση εγκατάστασης σταθερού τηλεφώνου
στο όχημα, συνιστάται η εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας και η προτίμηση καλωδιακής σύνδεσης
μεταξύ τηλεφώνου και ηχείου αντί μιας ασύρματης συσκευής Bluetooth.
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Η επίδραση των κινητών συσκευών στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
Σε γενικές γραμμές, ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι καλά προστατευμένος έναντι
έκθεσης σε ραδιοκύματα και φυσιολογικά δεν υπάρχει καμία ανάγκη να φοβάται κανείς πιθανή
δυσλειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού λόγω παρεμβολών που προκαλούνται εκ της
έκθεσης σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κινητών συσκευών. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Υγείας
συνιστά να κρατούνται οι κινητές συσκευές μακριά από ιατρικά εμφυτεύματα (30 έως 50 cm) τα οποία
είναι εμφυτευμένα στον ασθενή ή μεταφέρονται από αυτόν.
Στην εγκύκλιο του τομέα Διαχείρισης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας (2002) που απευθύνεται στους
διευθυντές νοσοκομείων αναφέρεται ότι η χρήση κινητών συσκευών και αμφίδρομων ραδιοσυσκευών
σε νοσοκομεία πρέπει αφενός να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών και
αφετέρου να επιτρέπει στο προσωπικό, τους ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους να
ωφελούνται από τη χρήση των υπηρεσιών. Στην εγκύκλιο καθορίζονται οι περιοχές των ιατρικών
εγκαταστάσεων όπου απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών συσκευών καθώς και οι περιοχές όπου
αυτή επιτρέπεται (τηρώντας παράλληλα τη δέουσα απόσταση από τις περιοχές όπου λειτουργούν
συστήματα και εξοπλισμός για την υποστήριξη της ζωής).
Πρόσθετες πληροφορίες
Επίσης, υπάρχουν διάφορες ανεξάρτητες πληγές πληροφοριών, όπως οι εξής:
WHO – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας www.who.int/emf
IARC – Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου – www.iarc.fr
FDA - Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/
RadiationSafety/default.htm
ICNIRP – Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία – www.icnirp.org
RSC – Ακαδημία Τεχνών, Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ακαδημία των
Επιστημών του Καναδά – www.rsc.ca
Soreq - Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Ενέργειας – www.soreq.gov.il
Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος – www.sviva.gov.il
Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας – www.moital.gov.il
Σημείωση

Υπερισχύει η εβραϊκή έκδοση.

Γαλλία (FR)
Απλά βήματα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες. Για να
ελαχιστοποιήσετε την ισχύ μετάδοσης της κινητής συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιείτε
υπό βέλτιστες συνθήκες λήψης, όπως υποδεικνύεται από την ισχύ σήματος στην οθόνη. Γενικά, όσο πιο
κοντά βρίσκεστε σε μια κεραία λειτουργού, τόσο λιγότερη ισχύς καταναλώνεται από την κινητή
συσκευή.
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα δεν υποδεικνύουν ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων απαιτεί ειδικές
προφυλάξεις. Ωστόσο, οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων συνιστούν στα άτομα που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση σε
ραδιοσυχνότητες να μειώσουν τη διάρκεια χρήσης της κινητής συσκευής και να χρησιμοποιούν ένα
αξεσουάρ hands-free όταν είναι δυνατόν, για να απομακρύνουν τη συσκευή από το κεφάλι και το
σώμα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γαλλίας, η εταιρεία υποχρεούται να πληροφορήσει
τους χρήστες ότι συνιστάται να αφαιρούν το τηλέφωνο από την κοιλιά εγκύων γυναικών, καθώς και
από την κάτω κοιλιακή χώρα των παιδιών και εφήβων.

Υπόλοιπος κόσμος (RoW)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες στην
Αυστραλία, τα νησιά Φίτζι και την Παπούα Νέα Γουινέα, επισκεφθείτε το website της αυστραλιανής
αρχής μέσων επικοινωνίας (Australian Communications Media Authority, ACMA): acma.gov.au.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες στην Νέα
Ζηλανδία, επισκεφθείτε το website του Υπουργείου Υγείας: health.govt.nz.
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Κανονισμοί περί εξαγωγών
Η συσκευή ή το λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται σε κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και άλλων χωρών/περιοχών. Θα συμμορφώνεστε
με τους εν λόγω εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και θα αποκτάτε και θα συνεχίζετε να έχετε
οποιαδήποτε άδεια εισαγωγών και εξαγωγών απαιτείται για την παράδοση των αγαθών σε εσάς βάσει
της παρούσας Σύμβασης. Χωρίς να περιορίζονται τα ως άνω, και ως παράδειγμα, δεν θα προβείτε εν
γνώσει σας σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή αγαθών σε προορισμούς που αναφέρονται σε άρθρα του
κεφαλαίου II του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΚ) 428/2009. Ειδικά, και άνευ
περιορισμών, θα συμμορφώνεστε επίσης με τους Κανονισμούς διαχείρισης εξαγωγών της Κυβέρνησης
των ΗΠΑ ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) που τελούν υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εμπορίου, Γραφείου Βιομηχανίας, Ασφάλειας (Department of Commerce, Bureau of Industry
and Security) και τους κανονισμούς οικονομικών κυρώσεων (30 C.F.R. §§ 500 και επόμενα, http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών των
ΗΠΑ, Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (Department of Treasury, Office of Foreign
Assets Control).
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Σύμβαση άδειας και εμπορικά σήματα
Σύμβαση άδειας τελικού χρήστη
Το λογισμικό που συνοδεύει αυτή τη συσκευή και τα σχετικά μέσα ανήκουν στην κυριότητα της Sony
Mobile Communications Inc. ή/και των θυγατρικών της εταιρειών και προμηθευτών καθώς και
αδειοπαρόχων.
Η Sony Mobile σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού
αποκλειστικά για τη συσκευή στην οποία αυτό είναι εγκατεστημένο ή την οποία συνοδεύει. Η
κυριότητα του λογισμικού δεν πωλείται, μεταβιβάζεται ή μεταφέρεται με οιονδήποτε τρόπο.
Μην χρησιμοποιείτε κανένα μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε
δομικό μέρος του λογισμικού, μην αναπαραγάγετε και μην διανέμετε ή τροποποιείτε το λογισμικό.
Έχετε το δικαίωμα μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν το λογισμικό,
αποκλειστικά μαζί με τη συσκευή στην οποία λάβατε το λογισμικό, υπό τον όρο ότι το τρίτο μέρος
συναινεί εγγράφως ότι δεσμεύεται από τους όρους αυτής της άδειας.
Η παρούσα άδεια συνεχίζει να υφίσταται κατά τη διάρκεια ζωής αυτής της συσκευής. Μπορεί να
τερματιστεί μεταφέροντας εγγράφως τα δικαιώματά σας σχετικά με τη συσκευή σε ένα τρίτο μέρος.
Η μη συμμόρφωση με οιονδήποτε από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις προκαλεί άμεση λήξη της
άδειας.
Η Sony Mobile και οι προμηθευτές της που αποτελούν τρίτα μέρη, καθώς και οι αδειοπάροχοί της
διατηρούν το σύνολο των δικαιωμάτων, τίτλων και λοιπών συμφερόντων στο λογισμικό και επί αυτού.
Εφόσον το λογισμικό περιλαμβάνει υλικό ή κώδικα τρίτου μέρους, τα εν λόγω τρίτα μέρη αποτελούν
δικαιούχους βάσει των παρόντων όρων.
Η άδεια διέπεται από το δίκαιο της Ιαπωνίας. Κατά περίπτωση, τα ανωτέρω ισχύουν και αναφορικά με
τα κατά νόμο δικαιώματα καταναλωτή.
Σε περίπτωση που το λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας παραχωρείται σε
εσάς βάσει προσθέτων όρων και προϋποθέσεων, οι σχετικές διατάξεις θα διέπουν επίσης και την
κατοχή και χρήση του λογισμικού από εσάς.

Εμπορικά σήματα, αναγνωρίσεις και πνευματικά δικαιώματα
© 2014-2019 Sony Mobile Communications Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες.
Η ονομασία Xperia αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Mobile Communications Inc.
Η επωνυμία Sony αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.
Η ονομασία Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση
αυτού του σήματος από τη Sony Mobile γίνεται κατόπιν αδείας.
Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.
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