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Informacje o gwarancji
Ograniczona gwarancja
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta niniejsze urządzenie (telefon, tablet lub
akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania.
Jeśli konieczna jest naprawa gwarancyjna urządzenia, zwróć je sprzedawcy, od którego zostało kupione, lub
odwiedź stronę support.sonymobile.com/contact w celu skontaktowania się z lokalnym partnerem
serwisowym firmy Sony Mobile (mogą być naliczane stawki za połączenie krajowe).
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Firma Sony Mobile i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli zwrócone
urządzenie nie będzie objęte gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.
Postanowienia gwarancji dotyczące niektórych krajów i regionów podano w sekcji Warunki gwarancji
obowiązujące w konkretnych krajach/regionach.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony
Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji
przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki
1 Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy wraz z urządzeniem wymagającym
naprawy lub wymiany zostanie przedstawiony oryginalny i niezmodyfikowany dowód jego zakupu
wystawiony przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Mobile. Dowód taki musi zawierać datę
zakupu i numer seryjny (w niektórych krajach, regionach lub stanach mogą być też wymagane inne
informacje). Firma Sony Mobile zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi gwarancyjnej, jeśli te
informacje zostaną usunięte lub zmodyfikowane po pierwotnym zakupieniu urządzenia od sprzedawcy.
2 Jeśli firma Sony Mobile naprawi lub wymieni urządzenie, naprawa zaistniałej usterki lub wymienione
urządzenie będą objęte gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt
(90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z
wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub
elementy stają się własnością firmy Sony Mobile.
3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia wynikłych z:
• normalnej eksploatacji i zużycia,
• eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń ewentualnej klasyfikacji IP (w tym
uszkodzenia na skutek działania płynów lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej
eksploatacji),
• nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej ze stosowną instrukcją firmy Sony Mobile
dotyczącą obsługi i konserwacji urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji bądź
dostosowania sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły wyższej.
4 Baterię można ładować i rozładowywać ponad sto razy. Po pewnym czasie jednak się zużyje, co nie jest
defektem, a jedynie wynikiem normalnej eksploatacji. Kiedy czas rozmów lub czas gotowości znacznie
się skróci, należy wymienić baterię (wbudowane baterie mogą być wyjmowane lub wymieniane tylko
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przez partnerów serwisowych firmy Sony Mobile). Firma Sony Mobile zaleca korzystanie wyłącznie z
baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Sony Mobile.
Między poszczególnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w jasności i kolorach
wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne maleńkie jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane
uszkodzone piksele. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie
można ich naprawić. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.
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Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami poszczególnych urządzeń mogą występować niewielkie
różnice. Nie należą one do rzadkości i nie oznaczają, że moduł aparatu jest wadliwy.
Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać urządzenie, jest dostarczany przez
operatora niezależnego od firmy Sony Mobile, firma Sony Mobile nie odpowiada za działanie,
dostępność, usługi ani zasięg takiego systemu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowego działania ani awarii urządzenia
spowodowanych przez instalacje, modyfikacje, naprawy lub otwieranie produktu przez osoby, które nie
mają autoryzacji firmy Sony Mobile.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowości w działaniu ani awarii urządzenia
spowodowanych korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są
oryginalnymi akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z urządzeniem.
Firma Sony Mobile wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych
gwarancji obejmujących uszkodzenia, nieprawidłowości w działaniu bądź awarie urządzenia lub
urządzeń peryferyjnych spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub
inne złośliwe oprogramowanie. Firma Sony Mobile zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę
możliwości na urządzeniu i na wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych
odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej
ochrony urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony
urządzeniu lub jego urządzeniom peryferyjnym, dlatego firma Sony Mobile nie udziela żadnych
gwarancji — jawnych ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez takie
oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.
• Informacje dla klientów w USA
Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za koszty robocizny ani części związane z naprawami
lub serwisem wykonywanymi przez usługodawców innych niż autoryzowany partner serwisowy firmy
Sony Mobile.
• Informacje dla klientów w innych krajach i regionach

Manipulowanie przy jakichkolwiek plombach urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
10 Nie udziela się żadnych jawnych gwarancji, pisemnych ani ustnych, poza gwarancjami udzielonymi w tej
ograniczonej gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje, w tym bez ograniczeń domniemane
gwarancje przydatności handlowej lub do określonego zastosowania, są ograniczone do czasu
obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. W żadnym przypadku i w maksymalnym zakresie
dozwolonym przez prawo firma Sony Mobile ani jej licencjodawcy nie odpowiadają za jakiekolwiek straty
przypadkowe lub wtórne, w tym także, ale nie tylko, utracone zyski ani straty handlowe.
W niektórych krajach, regionach lub stanach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie w zakresie strat
przypadkowych lub wtórnych albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe
ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.
Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem
ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
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Okresy gwarancji
Okresy gwarancji w następujących regionach dotyczą urządzeń mobilnych. Okresy gwarancji dotyczące
akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki
gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach.

Obie Ameryki
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Samoa Amerykańskie

12 miesięcy

Anguilla

12 miesięcy

Antigua i Barbuda

12 miesięcy

Argentyna

12 miesięcy

Aruba

12 miesięcy

Bahamy

12 miesięcy

Barbados

12 miesięcy

Belize

12 miesięcy

Bermudy

12 miesięcy

Boliwia

12 miesięcy

Brazylia

12 miesięcy

Kanada

12 miesięcy

Kajmany

12 miesięcy

Chile

12 miesięcy

Kolumbia

12 miesięcy

Kostaryka

12 miesięcy

Kuba

12 miesięcy

Dominika

12 miesięcy

Dominikana

12 miesięcy

Ekwador

12 miesięcy

Salwador

12 miesięcy

Falklandy

12 miesięcy

Gujana Francuska

24 miesiące

Polinezja Francuska

12 miesięcy

Grenlandia

12 miesięcy

Grenada

12 miesięcy

Gwadelupa

24 miesiące

Gwatemala

12 miesięcy

Haiti

12 miesięcy

Honduras

12 miesięcy

Jamajka

12 miesięcy
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Martynika

24 miesiące

Meksyk

12 miesięcy

Montserrat

12 miesięcy

Antyle Holenderskie

12 miesięcy

Nikaragua

12 miesięcy

Panama

12 miesięcy

Paragwaj

12 miesięcy

Peru

12 miesięcy

Puerto Rico

12 miesięcy

Saint Kitts i Nevis

12 miesięcy

Saint Lucia

12 miesięcy

Saint-Pierre i Miquelon

12 miesięcy

Saint Vincent i Grenadyny

12 miesięcy

Surinam

12 miesięcy

Trynidad i Tobago

12 miesięcy

Stany Zjednoczone

12 miesięcy

Urugwaj

12 miesięcy

Wenezuela

12 miesięcy

Azja
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Armenia

12 miesięcy

Azerbejdżan

12 miesięcy

Bangladesz

12 miesięcy

Bhutan

12 miesięcy

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

12 miesięcy

Brunei

12 miesięcy

Kambodża

12 miesięcy

Chiny kontynentalne

Telefony: 12 miesięcy
Tablety: 24 miesiące

Hongkong SAR

12 miesięcy

Indie

12 miesięcy

Indonezja

12 miesięcy

Japonia

12 miesięcy

Kazachstan

12 miesięcy

Korea Północna

12 miesięcy

Korea Południowa

12 miesięcy

Kirgistan

12 miesięcy

Laos

12 miesięcy
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Makao

12 miesięcy

Malezja

12 miesięcy

Malediwy

12 miesięcy

Mongolia

12 miesięcy

Myanmar

12 miesięcy

Nepal

12 miesięcy

Pakistan

12 miesięcy

Filipiny

12 miesięcy

Singapur

12 miesięcy

Sri Lanka

12 miesięcy

Region Tajwanu

12 miesięcy

Tadżykistan

12 miesięcy

Tajlandia

12 miesięcy

Timor Wschodni

12 miesięcy

Turkmenistan

12 miesięcy

Uzbekistan

12 miesięcy

Wietnam

12 miesięcy

Europa
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Albania

12 miesięcy

Andora

12 miesięcy

Wyspy Alandzkie

12 miesięcy

Austria

24 miesiące

Białoruś

12 miesięcy

Belgia

24 miesiące

Bośnia i Hercegowina

12 miesięcy

Bułgaria

24 miesiące

Chorwacja

12 miesięcy

Cypr

24 miesiące

Czechy

24 miesiące

Dania

24 miesiące

Estonia

24 miesiące

Finlandia

24 miesiące

Francja

24 miesiące

Niemcy

24 miesiące

Gibraltar

24 miesiące

Grecja

24 miesiące

Węgry

24 miesiące
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Islandia

24 miesiące

Irlandia

24 miesiące

Włochy

24 miesiące

Łotwa

24 miesiące

Liechtenstein

12 miesięcy

Litwa

24 miesiące

Luksemburg

24 miesiące

Malta

24 miesiące

Monako

12 miesięcy

Czarnogóra

12 miesięcy

Holandia

24 miesiące

Norwegia

24 miesiące

Polska

24 miesiące

Portugalia

24 miesiące

Mołdawia

12 miesięcy

Rumunia

24 miesiące

Rosja

12 miesięcy

San Marino

12 miesięcy

Serbia

24 miesiące

Słowacja

24 miesiące

Słowenia

24 miesiące

Hiszpania

24 miesiące

Szwecja

24 miesiące

Szwajcaria

24 miesiące

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

24 miesiące

Turcja

24 miesiące

Ukraina

12 miesięcy

Wielka Brytania

24 miesiące

Watykan

12 miesięcy

Bliski Wschód i Afryka
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Afganistan

12 miesięcy

Algieria

12 miesięcy

Angola

12 miesięcy

Bahrajn

12 miesięcy

Benin

12 miesięcy

Botswana

12 miesięcy

Burkina Faso

12 miesięcy
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Burundi

12 miesięcy

Kamerun

12 miesięcy

Republika Zielonego Przylądka

12 miesięcy

Republika Środkowoafrykańska

12 miesięcy

Czad

12 miesięcy

Komory

12 miesięcy

Kongo

12 miesięcy

Demokratyczna Republika Konga

12 miesięcy

Wybrzeże Kości Słoniowej

12 miesięcy

Dżibuti

12 miesięcy

Egipt

12 miesięcy

Gwinea Równikowa

12 miesięcy

Etiopia

12 miesięcy

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

12 miesięcy

Gabon

12 miesięcy

Gambia

12 miesięcy

Ghana

12 miesięcy

Gwinea

12 miesięcy

Gwinea Bissau

12 miesięcy

Iran

12 miesięcy

Izrael

12 miesięcy

Irak

12 miesięcy

Jordania

12 miesięcy

Kenia

12 miesięcy

Kuwejt

12 miesięcy

Liban

12 miesięcy

Lesotho

12 miesięcy

Liberia

12 miesięcy

Libia

12 miesięcy

Madagaskar

12 miesięcy

Malawi

12 miesięcy

Mali

12 miesięcy

Mauretania

12 miesięcy

Mauritius

12 miesięcy

Majotta

12 miesięcy

Maroko

12 miesięcy

Mozambik

12 miesięcy

Namibia

12 miesięcy

Niger

12 miesięcy

Nigeria

12 miesięcy

Oman

12 miesięcy

Terytoria Palestyńskie

12 miesięcy
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Katar

12 miesięcy

Rwanda

12 miesięcy

Wyspa Świętej Heleny

12 miesięcy

Arabia Saudyjska

12 miesięcy

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

12 miesięcy

Senegal

12 miesięcy

Seszele

12 miesięcy

Sierra Leone

12 miesięcy

Somalia

12 miesięcy

Republika Południowej Afryki

12 miesięcy

Sudan

12 miesięcy

Suazi

12 miesięcy

Syria

12 miesięcy

Tanzania

12 miesięcy

Togo

12 miesięcy

Tunezja

12 miesięcy

Uganda

12 miesięcy

Zjednoczone Emiraty Arabskie

12 miesięcy

Sahara Zachodnia

12 miesięcy

Jemen

12 miesięcy

Zambia

12 miesięcy

Zimbabwe

12 miesięcy

Oceania
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Australia

12 miesięcy

Wyspa Bożego Narodzenia

12 miesięcy

Wyspy Kokosowe

12 miesięcy

Fidżi

12 miesięcy

Polinezja Francuska

12 miesięcy

Guam

12 miesięcy

Wyspy Marshalla

12 miesięcy

Mikronezja

12 miesięcy

Nauru

12 miesięcy

Nowa Kaledonia

12 miesięcy

Nowa Zelandia

12 miesięcy

Mariany Północne

12 miesięcy

Palau

12 miesięcy

Papua-Nowa Gwinea

12 miesięcy
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Pitcairn

12 miesięcy

Samoa

12 miesięcy

Wyspy Salomona

12 miesięcy

Tonga

12 miesięcy

Tuvalu

12 miesięcy

Vanuatu

12 miesięcy

Wallis i Futuna

12 miesięcy

Region Pacyfiku
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Kiribati

12 miesięcy

Niue

12 miesięcy

Norfolk

12 miesięcy

Tokelau

12 miesięcy

Inne
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

12 miesięcy

Svalbard i Jan Mayen

12 miesięcy

Turks i Caicos

12 miesięcy

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

12 miesięcy

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

12 miesięcy

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

12 miesięcy
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Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach
Akcesoria dołączone do urządzenia mobilnego są objęte ograniczoną gwarancją przez okres jednego (1)
roku od daty pierwotnego zakupu urządzenia mobilnego, chyba że w poniższych krajach/regionach
obowiązują odmienne warunki lub zostały one określone w osobnej karcie gwarancyjnej.
Uwaga

W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie dodatkowych informacji (np. ważnej karty
gwarancyjnej).

Rozszerzenie ograniczonej gwarancji — obowiązuje tylko w Australii
Oprócz Ograniczonej gwarancji na ten produkt (zgodnie z ulotką Ważne informacje dołączoną do tego
produktu lub w formie elektronicznej w produkcie) firma Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia („Sony Mobile Communications”) oferuje rozszerzenie
ograniczonej gwarancji o 12 miesięcy na tych samych warunkach co w Ograniczonej gwarancji
(„Rozszerzenie ograniczonej gwarancji”). Rozszerzenie ograniczonej gwarancji dotyczy tylko produktów
importowanych do Australii przez firmę Sony Mobile Communications i nie obejmuje akcesoriów ani baterii
(z wyjątkiem baterii nienadających się do wymiany przez użytkownika). Żadne warunki Rozszerzenia
ograniczonej gwarancji nie wykluczają ani nie ograniczają praw nabywcy w świetle australijskiej Ustawy o
ochronie konsumentów.
W sprawie serwisu gwarancyjnego w Australii należy dzwonić pod numer 1300 650 050.
Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijską Ustawą o
ochronie konsumentów. Osoby, które zakupiły produkt w Australii, są uprawnione do wymiany produktu lub
zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania w przypadku dowolnych innych
dających się przewidzieć strat lub uszkodzeń. Osobom takim przysługuje także prawo do naprawy lub
wymiany towaru, jeśli nie gwarantuje on uzyskania zadowalającej jakości, a awaria nie jest kwalifikowana
jako poważna.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Chinach kontynentalnych
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, lub jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie
(telefon, tablet lub akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania.
Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem są objęte gwarancją na podstawie lokalnych
przepisów „3R” dotyczących urządzeń mobilnych.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie, przepisach dotyczących ochrony
konsumentów oraz lokalnych przepisach „3R” dotyczących urządzeń mobilnych.
W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień,
pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia
techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych
materiałów. Firma Sony Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie
rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze
wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane,
wpisy w kalendarzu i kontakty.
Jeśli firma Sony Mobile naprawi urządzenie, naprawa zaistniałej usterki będzie objęta gwarancją przez
pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z

11
Wersja internetowa. Wyłącznie do użytku prywatnego.

okresów). Naprawa może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych elementów.
Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony Mobile.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Hongkongu SAR
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, lub jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie
(telefon, tablet lub akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania.
Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy
od daty zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony
Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji
przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Regionie Tajwanu
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, lub jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie
(telefon, tablet lub akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania.
Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy
od daty zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony
Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji
przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Indiach
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, lub jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie
(telefon, tablet lub akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. W
przypadku produktów wprowadzonych na rynek od 2018 r. wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z
urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
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urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony
Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji
przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Rozszerzony serwis w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w Turcji
Jeśli urządzenie zostało zakupione w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w
Szwajcarii lub Turcji i było przeznaczone do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w
Szwajcarii lub Turcji, urządzenie to może być serwisowane w dowolnym kraju/regionie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w
kraju/regionie, w którym jest konieczne serwisowanie, pod warunkiem że identyczne urządzenie jest
sprzedawane w danym kraju/regionie przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Mobile. Aby ustalić,
czy urządzenie jest sprzedawane w określonym kraju/regionie, należy skontaktować się telefonicznie z
lokalnym Centrum obsługi telefonicznej firmy Sony Mobile. Niektóre usługi mogą być niedostępne poza
krajem/regionem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że wewnętrzne lub zewnętrzne
elementy urządzenia mogą być inne niż w przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych
krajach/regionach. Ponadto naprawa urządzenia z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach
niemożliwa.

Warunki obowiązujące w Hiszpanii
Poza prawem do ograniczonej gwarancji użytkownik ma prawo do dwuletniej (2-letniej) gwarancji zgodnie z
warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego (Royal Legislative Decree) 1/2007 z 16 listopada, który
obejmuje prawa poprawionej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (General Law for the
Protection of Consumers and Users) i prawa uzupełniające.

Warunki obowiązujące w Portugalii
Jeśli produkt został zakupiony w Portugalii, oferowana z nim ograniczona gwarancja nie ma wpływu na
prawa ustawowe konsumentów. Dlatego klienci, którzy kupią ten produkt w Portugalii, mają prawo do
ustawowej gwarancji trwającej dwa (2) lata na mocy dekretu z mocą ustawy nr 67/2003 z 8 kwietnia z
późniejszymi poprawkami wprowadzanymi w ramach dekretu z mocą ustawy nr 84/2008.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Turcji
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonia, lub jej odpowiedni lokalny podmiot
stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejne dwa (2) lata niniejsze urządzenie
(telefon, tablet lub akcesorium) będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono
urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego
zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony
Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat.
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Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji
przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.
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Wytyczne dotyczące bezpiecznej i wydajnej
obsługi
Następujące wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu urządzenia. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie działa prawidłowo,
przed dalszym użytkowaniem przekaż je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi
serwisowemu firmy Sony Mobile.

Konserwacja i używanie urządzenia
Ostrzeżenie

Nie używaj uszkodzonego urządzenia, na przykład urządzenia z pękniętym wyświetlaczem lub mocno wgniecioną
obudową tylną, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. W celu zbadania uszkodzonego urządzenia skontaktuj
się z autoryzowanym partnerem serwisowym firmy Sony Mobile.

• Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przy użyciu etui lub folii ochronnej marki Sony przeznaczonej do
wybranego modelu urządzenia XperiaTM. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki
lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.
• Zachowaj ostrożność, odkładając urządzenie. Unikaj narażania wyświetlacza na zbyt duży nacisk, na
przykład umieszczając urządzenie w kieszeni i siadając na nim lub schylając się gwałtownie, aby coś
podnieść. Nacisk tego typu może doprowadzić do pęknięcia wyświetlacza.
• Z urządzenia można korzystać w wilgotnych lub zakurzonych miejscach, ale uważaj, aby używać go
zgodnie z klasą bezpieczeństwa IP oraz normalnymi ograniczeniami użytkowania. Do przekroczenia
warunków określonych dla danego stopnia ochrony IP może dojść w przypadku narażenia urządzenia na
działanie zbyt dużej wilgotności, cieczy pod ciśnieniem bądź kurzu, a także w przypadku głębszego
zanurzenia urządzenia w wodzie.
• Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki.
• Z urządzeniem obchodź się ostrożnie i nie wystawiaj go na działanie bardzo wysokiej ani bardzo niskiej
temperatury. Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej -10°C(+14°F) ani powyżej +35°C(+95°F).
• Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu płomieni lub tlących się produktów tytoniowych.
• Czynności serwisowe dotyczące urządzenia mogą wykonywać wyłącznie partnerzy serwisowi firmy Sony
Mobile. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia.
• W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, zaprzestań używania urządzenia lub wyłącz
funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
• Używane lub ładowane urządzenie nagrzewa się. Aby uniknąć podrażnienia lub dyskomfortu, nie
dopuszczaj do długotrwałego kontaktu urządzenia ze skórą i zadbaj o odpowiednią wentylację. Podczas
długich połączeń telefonicznych używaj zestawu słuchawkowego.
• Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y). Połknięcie magnesu(-ów) grozi
poważnymi obrażeniami, na przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie połknięcia magnesów
(lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Przechowywać produkt w miejscu
niedostępnym dla dzieci lub innych osób wymagających nadzoru, aby nie doszło do przypadkowego
spożycia.
• Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników
serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń
medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych
urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem
do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przypomnienie o konieczności dbania o wzrok (Tajwan)
Firma Sony Mobile troszczy się o swoich klientów, w związku z czym zaleca dłabość o wzrok i unikanie
przemęczania oczu. Przyjacielska rada: nadmierne użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
Zalecamy:
1 Zrób 10 minut przerwy po 30 minutach użytkowania urządzenia.
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2 Dzieci poniżej drugiego roku życia nie powinny patrzeć w ekran. Dzieci powyżej drugiego roku życia nie
powinny patrzeć w ekran dłużej niż godzinę dziennie.

Połączenia alarmowe
W niektórych warunkach wykonanie połączenia może być niemożliwe. W przypadku komunikacji o
znaczeniu krytycznym nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nawiązanie połączeń
może nie być możliwe we wszystkich miejscach, we wszystkich sieciach lub podczas korzystania z
niektórych usług sieci i/lub funkcji urządzeń mobilnych.
Uwaga

Niektóre urządzenia mogą nie umożliwiać wykonywania połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych.

Ładowanie
Korzystanie z ładowarek firm innych niż Sony może narażać użytkownika na zwiększone
niebezpieczeństwo.
• Ładowarkę należy podłączać do źródeł zasilania podanych na urządzeniu.
• Baterię należy ładować w temperaturze od +5°C (+41°F) do +35°C (+95°F).
• Podczas ładowania urządzenia przy użyciu przewodu USB przewód powinien być tak poprowadzony, aby
nie było ryzyka nadepnięcia na niego, potknięcia się o niego lub uszkodzenia bądź nadwerężenia go w
inny sposób.
• Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Gdy ładowarka
podłączona jest do sieci, zużywa niewielką ilość energii.
• Wyjmij ładowarkę z gniazdka, trzymając za obudowę, a nie za przewód USB. W ten sposób zmniejszasz
ryzyko uszkodzenia przewodu.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem ładowarki wyjmij ją z
gniazdka.
• Nie używaj ładowarki na zewnątrz pomieszczeń ani w obszarach wilgotnych.
Ostrzeżenie

Nie próbuj modyfikować przewodu USB ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie próbuj jej wciskać na siłę,
ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Zatrudnij wykwalifikowanego elektryka, aby
wstawił odpowiednie gniazdko.

Bateria
Ładowalna bateria charakteryzuje się długim czasem pracy, jeśli jest eksploatowana prawidłowo. Nowe lub
nieużywane baterie mogą przez krótki czas cechować się zmniejszoną pojemnością.
• Bateria ma maksymalną wydajność w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria będzie używana w niskiej
temperaturze, jej wydajność się obniży.
• Przed pierwszym użyciem baterię należy w pełni naładować.
• Wbudowane baterie powinny być wyjmowane lub wymieniane tylko przez autoryzowanych partnerów
serwisowych firmy Sony Mobile.
Okres ochrony środowiskowej (EPUP, Environmental Protection Use Period) baterii wynosi 5 lat.

Karta pamięci
Jeśli do urządzenia dodano wymienną kartę, jest ona ogólnie zgodna z zakupionym urządzeniem, ale może
nie być zgodna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub
użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich zgodność. Jeśli urządzenie wyposażono w czytnik kart
pamięci, przed zakupem lub użyciem karty pamięci należy sprawdzić jej zgodność z tym czytnikiem.
Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Można je formatować ponownie
przy użyciu zgodnego urządzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia
lub kontaktując się z właściwym centrum kontaktu firmy Sony Mobile.
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Środki ostrożności związane z użytkowaniem karty pamięci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karta pamięci nie może mieć kontaktu z wilgocią.
Nie wolno dotykać złączy terminala ręką ani jakimkolwiek przedmiotem metalowym.
Nie wolno uderzać w kartę ani jej wyginać.
Nie wolno demontować ani modyfikować karty.
Nie wolno używać ani przechowywać karty w miejscach wilgotnych lub sprzyjających korozji albo w
środowiskach o podwyższonej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie latem, w bezpośrednim
świetle słonecznym, w pobliżu grzejnika itp.
Do gniazda karty pamięci nie mogą dostać się kurz, brud ani ciała obce.
Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona poprawnie. Karta pamięci może działać niepoprawnie, jeśli nie
będzie włożona do końca.
Zalecamy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Firma nie bierze odpowiedzialności za wszelkie
straty lub uszkodzenia danych przechowywanych na karcie pamięci.
Nie wyjmuj karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone. Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub
utracone, jeśli wyjmiesz kartę pamięci, gdy urządzenie jest włączone.

Karta SIM
Nie wolno wkładać karty SIM, która nie pasuje do gniazda SIM w urządzeniu, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenia karty bądź urządzenia. Jeśli do włożenia karty SIM do urządzenia
niezbędna jest przejściówka, nie wolno wkładać karty SIM bezpośrednio bez wymaganej przejściówki.
Uwaga

Sony Mobile nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych
użytkowaniem niezgodnych lub zmodyfikowanych kart SIM.

Antena
Używanie anten firm innych niż Sony Mobile może spowodować uszkodzenia, obniżyć wydajność
urządzenia mobilnego i podnieść współczynnik absorpcji swoistej ponad ustalony poziom. Anteny nie
wolno zakrywać ręką, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i poziom mocy, a także może skrócić czas
rozmów i gotowości do pracy.

Miejsca zagrożone wybuchem
To się zdarza rzadko, ale urządzenie elektroniczne może wytworzyć iskry. W miejscach zagrożenia
wybuchem iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, który może przyczynić się do urazu ciała lub nawet
śmierci. Miejsca zagrożone wybuchem są zazwyczaj, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone.
• W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć urządzenie.
• Nie wolno używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak stacje paliw, obszary
składowania ropy naftowej, fabryki chemiczne oraz inne miejsca charakteryzujące się łatwopalnością
i wybuchowością.
• Urządzenia nie wolno ładować w pobliżu palnych substancji, ponieważ wytworzone ciepło może
wzniecić ogień.

Strefy wybuchu
Aby nie zakłócać prac związanych z detonowaniem ładunków, w strefie wybuchu lub strefie oznaczonej
znakiem „Wyłącz radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze” wszystkie urządzenia elektroniczne muszą
być wyłączone. Ekipy budowlane do detonacji ładunków wybuchowych zazwyczaj używają urządzeń do
zdalnego sterowania działających na częstotliwościach radiowych.

Akcesoria
Akcesoria mogą wpływać na poziom narażenia na działanie fal radiowych, działanie komunikacji radiowej,
głośność, bezpieczeństwo elektryczne i inne kwestie.
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Firma Sony Mobile nie testuje nieoryginalnych akcesoriów i gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia
spowodowanych korzystaniem z takich akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria i części mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować zmniejszenie
wydajności lub uszkodzenia urządzenia, a także pożar, porażenie prądem lub uraz. Używanie akcesoriów
osób trzecich może doprowadzić do tego, że wartości współczynnika SAR będą się różnić od podanych.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Sony przeznaczone do danego urządzenia.
• Należy korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Sony Mobile.
• Nie należy nosić/używać zestawu słuchawkowego Bluetooth w sposób, który nie zapewnia komfortu lub
powoduje, że urządzenie jest poddawane naciskowi.

Osobiste urządzenia medyczne
Urządzenia mobilne i urządzenia z nadajnikami radiowymi mogą wpływać na pracę wszczepionych
urządzeń medycznych. Przed użyciem urządzenia w niewielkiej odległości od osobistych urządzeń
medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.
• Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych zasięgnij opinii
upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta urządzenia medycznego.
• Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych bądź w szpitalu,
a także jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca lub implant ślimakowy bądź używasz aparatu
słuchowego, skonsultuj się z upoważnionymi lekarzami oraz zastosuj do instrukcji producenta
urządzenia medycznego.
• Aby uniknąć zakłóceń, zachowaj minimalną odległość 15 cm (6 cali) między urządzeniem a urządzeniem
medycznym.
• Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz urządzenie.
• Jeśli masz rozrusznik serca, nie noś urządzenia w kieszeni na piersi.

Prowadzenie pojazdów
W niektórych przypadkach producenci samochodów mogą zabraniać korzystania z urządzeń mobilnych w
pojazdach, o ile nie jest używany zestaw głośnomówiący z anteną zewnętrzną.
• Aby upewnić się, że urządzenie mobilne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na pracę
systemów elektronicznych pojazdu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta pojazdów.
• Zawsze należy skupiać całą uwagę na prowadzeniu pojazdu i przestrzegać lokalnych przepisów
dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas jazdy samochodem.
• Nie należy umieszczać urządzenia ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką
powietrzną w samochodzie.
• Nie należy korzystać z funkcji systemu GPS w sposób, który odciąga uwagę od jazdy samochodem.

Funkcje oparte na GPS lub lokalizacji
Niektóre urządzenia mają funkcje oparte na GPS lub lokalizacji. Funkcja lokalizacji dostarczana jest w stanie
w jakim jest i ze wszystkimi swoimi wadami. Firma Sony Mobile nie składa żadnych deklaracji ani nie
udziela żadnych gwarancji co do dokładności takich danych o lokalizacji.
Proces użytkowania informacji o lokalizacji w urządzeniu nie musi przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów i
może dodatkowo być uzależniony od dostępności sieci. Uwaga: w niektórych miejscach ta funkcja może nie
działać lub działać w sposób ograniczony, np. w budynkach lub blisko budynków.

Tryb samolotowy
Bluetooth i bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) to funkcje, które można włączyć w trybie samolotowym
(jeśli są dostępne w urządzeniu), ale na pokładzie samolotu lub w innych obszarach, gdzie transmisje
radiowe są zabronione, może to być niedozwolone. W takich sytuacjach zanim włączysz funkcję Bluetooth
lub bezprzewodową sieć lokalną nawet w trybie samolotowym, poproś o stosowne zezwolenie.
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Złośliwe oprogramowanie
Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić urządzenie. Do złośliwego oprogramowania lub szkodliwych
aplikacji można zaliczyć wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Chociaż
urządzenie ma zabezpieczenia chroniące przed wyżej wymienionymi zagrożeniami, firma Sony Mobile nie
gwarantuje ani nie deklaruje, że urządzenie jest na nie odporne. Ryzyko infiltracji przez program
szpiegujący można ograniczyć. Oto kilka porad: zachowaj ostrożność przy pobieraniu treści lub udzielaniu
zezwoleń aplikacjom, nie otwieraj wiadomości lub nie odpowiadaj na wiadomości z nieznanych źródeł,
przeglądaj Internet przy użyciu zaufanych serwisów, pobieraj treści na urządzenie mobilne ze znanych i
sprawdzonych źródeł.

Ochrona danych osobowych
Przed utylizacją urządzenia należy usunąć z niego informacje osobiste. Aby usunąć dane, należy wykonać
pełne resetowanie. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie gwarantuje braku możliwości ich
odzyskania. Firma Sony Mobile nie gwarantuje, że informacje nie zostaną odzyskane i nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po pełnym zresetowaniu.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby
dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
baterii (dotyczy klientów w Chinach)
Aby nie zanieczyszczać środowiska, zużyte produkty należy utylizować zgodnie z wymaganiami
lokalnych przepisów prawa i rozporządzeń.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
Republiki Indii)
Ten symbol oznacza, że tego produktu, jego składników, materiałów eksploatacyjnych, elementów i
części zamiennych nie można traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego i wyrzucać do
koszy na śmieci. Zamiast tego należy je dostarczyć do najbliższego miejsca zbiórki w celu poddania
recyklingowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie zaleceń ułatwia właściwą
utylizację i pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom lub zagrożeniom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, spowodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, w
tym niewłaściwym postępowaniem, przypadkowym złamaniem, uszkodzeniem i (lub) niewłaściwym
recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Recykling materiałów pomaga chronić
zasoby naturalne.
Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać u lokalnych władz, w
zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu. W celu uzyskania pomocy można
skontaktować się z bezpłatnym numerem telefonu naszej firmy w Indiach.
Numer bezpłatny: 1800-103-7799
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Informacje o recyklingu produktów można uzyskać pod adresem www.sony.co.in

Redukcja wykorzystania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (dotyczy Republiki Indii)
Ten produkt oraz jego składniki, materiały eksploatacyjne, elementy i części są zgodne z indyjskimi
przepisami (E-Waste Management Rules) dotyczącymi redukcji substancji niebezpiecznych w odpadach
elektrycznych i elektronicznych. Maksymalne dopuszczalne stężenia substancji ograniczonych wynoszą
0,1% w stosunku wagowym w materiałach jednorodnych w przypadku ołowiu, rtęci, chromu
sześciowartościowego, polibromobifenyli (PBB) i eterów polibromodifenylowych (PBDE) oraz 0,01% w
materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, z wyjątkami określonymi w Załączniku 2 do powyższych
przepisów.

Ostrzeżenie dotyczące głośności
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności
przez dłuższy czas.

W przypadku urządzenia zawierającego emiter laserowy i towarzyszące mu
obwody sterujące
W przypadku urządzeń z czujnikiem autofokusa wykorzystujących technologię laserową:
Moc wyjściowa lasera jest zgodna z limitem bezpieczeństwa laserów klasy 1 we wszelkich warunkach
przewidywalnych w uzasadniony sposób z uwzględnieniem pojedynczych awarii, zgodnie z normą IEC
60825-1:2014 (wydanie trzecie).

Urządzenia z obsługą obrazu 3D
Podczas oglądania na monitorze 3D obrazów trójwymiarowych wykonanych za pomocą urządzenia z
obsługą obrazu 3D możesz poczuć dyskomfort w postaci astenopii, zmęczenia oczu lub nudności. Aby
zapobiec tym objawom, rób regularne przerwy. Długość i częstotliwość przerw należy ustalić samodzielnie,
ponieważ każdy ma inne zapotrzebowania w tym zakresie. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, przerwij
oglądanie obrazów trójwymiarowych i poczekaj, aż poczujesz się lepiej. W razie potrzeby skonsultuj się z
lekarzem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użytkowania dołączonej do urządzenia 3D lub
oprogramowania 3D, którego używasz wraz z urządzeniem.

Terminale TTY w Stanach Zjednoczonych
Z urządzeniem firmy Sony Mobile można używać terminala TTY. Aby uzyskać informacje o funkcjach
ułatwień dostępu i rozwiązań dla osób o specjalnych wymaganiach, odwiedź stronę
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ lub skontaktuj się z firmą Sony
Mobile pod numerem 1-855-806-8464.

Deklaracja dotycząca substancji
Gdy urządzenie działa w warunkach określonych w dokumentacji urządzenia, okres ochrony
środowiskowej (Environmental Protection Use Period, „EPUP”) wynosi 10 lat.
Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych w produkcie elektrycznym i elektronicznym (EEP)
Nazwa części Substancje niebezpieczne
Ołów
(Pb)

Rtęć
(Hg)

Kadm
(Cd)

Chrom
sześciowartościowy
(Cr(VI))

Bifenyle
polibromowane
(PBB)

Polibromowane
etery difenylowe
(PBDE)

Urządzenie

X

0

0

0

0

0

Bateria

X

0

0

0

0

0
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Akcesoria i
ładowarki

X

0

0

0

0

0

Niniejszy formularz został sporządzony zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.
0: oznacza, że zawartość tej substancji niebezpiecznej we wszystkich materiałach homogenicznych, z
których wykonano daną część, nie przekracza limitu określonego w specyfikacji GB/T 26572.
X: oznacza, że t zawartość tej substancji niebezpiecznej we wszystkich materiałach homogenicznych, z
których wykonano daną część, przekracza limit określony w specyfikacji GB/T 26572. (Obecnie nie są
dostępne żadne alternatywne technologie).

Ważne informacje
Urządzenie jest zgodne z danymi technicznymi ETSI TS 123.038 V8.0.0 i ETSI TS 123.040 V8.1.0, które
zawierają wszystkie tureckie znaki.
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Informacje o działaniu fal radiowych i
współczynniku absorpcji swoistej (ang. Specific
Absorption Rate, SAR)
Działanie fal radiowych i współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption
Rate, SAR)
Dane o wartościach współczynnika SAR dostępne są dla mieszkańców krajów, które przyjęły maksymalne
jego wartości zalecane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)) lub Instytut
Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)). Komisja
ICNIRP ustanowiła wartość graniczną wartości SAR na poziomie 2 W/kg średnio na dziesięć (10) gramów
masy tkanki, a organizacja IEEE na poziomie 1,6 W/kg średnio na jeden (1) gram masy tkanki. Wymagania te
wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo
wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
Wartości jednostki SAR i odległości stosowane w testach różnią się w zależności od metody pomiaru,
rodzaju testowanego urządzenia (telefon czy tablet) oraz od tego, czy używany jest hotspot Wi-Fi, ale
prezentowane są tylko najwyższe zarejestrowane wartości tej jednostki.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na
potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do użytkowania tabletów i telefonów.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie who.int/emf w dokumencie „Fact sheet” nr 193
(who.int/mediacentre/factsheets/fs193) — „Electromagnetic fields and public health: mobile phones” (Pola
elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe). Dodatkowe informacje na temat wartości
SAR można znaleźć na stronie Forum producentów urządzeń mobilnych (ang. Mobile Manufacturers Forum
EMF) dotyczącej pól elektromagnetycznych – emfexplained.info.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wpływu fal radiowych (SAR), wybierz swój region:

Kanada, Guam, Portoryko, Stany Zjednoczone i Wyspy Dziewicze (CA, GU, PR, US, VI)
Niniejsze urządzenie ma certyfikat zgodności z państwowymi wymogami dotyczącymi narażenia na
działanie fal radiowych. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie maksymalny poziom współczynnika SAR dla
urządzeń używanych przez ludzi wynosi 1,6 wata na kilogram (W/kg) uśredniony na jeden gram tkanki. W
limicie tym zawarto margines bezpieczeństwa w celu zapewnienia dodatkowej ochrony ludziom i
uwzględnienia ewentualnych różnic pomiarowych.

Indie (IN)
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełniać stosowne wymogi bezpieczeństwa dotyczące
narażenia na fale radiowe wymienione w określonych standardach wartości SAR obowiązujących w Indiach
(notatka służbowa nr 18-10/2008-IP, rząd Indii, Ministerstwo Komunikacji i Informatyki, Wydział
Telekomunikacji, Promocja Inwestycji), według których poziom wartości SAR emitowanej przez urządzenia
mobilne nie może przekraczać średnio 1,6 W/kg w stosunku do 1 grama masy tkanki.
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych można uzyskać pod
adresem: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
Uwagi dotyczące użytkowania
• W czasie rozmów telefonicznych zaleca się używanie bezprzewodowego systemu głośnomówiącego
(słuchawek, zestawu głośnomówiącego) z emiterem Bluetooth o niskim poborze mocy.
• Zaleca się użytkowanie urządzenia mobilnego o współczynniku poziomu absorpcji swoistej (SAR)
zgodnym z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.
• Dzieci, osoby młodociane i kobiety w ciąży powinny jak najkrócej rozmawiać przez telefon lub zamiast
tego wysłać wiadomość tekstową.
• Urządzenia mobilnego powinno się używać w miejscu o mocnej sile sygnału.
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• Osoby korzystające z aktywnych implantów medycznych powinny trzymać urządzenie mobilne w
odległości co najmniej 15 cm od implantu.

Izrael (IL)
Niniejsze informacje oparte są publikacjach urzędów państwowych Izraela (Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Komunikacji). Zalecamy pobranie najnowszych informacji z
witryny internetowej Ministerstwa Zdrowia i postępowanie zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Adres
internetowy to www.health.gov.il.
Biuletyn informacyjny na temat promieniowania emitowanego przez mobilne urządzenia
radiotelefoniczne (dalej zwane „urządzeniami komórkowymi”) — Podsumowanie wytycznych
opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Używaj przewodowych zestawów słuchawkowych, głośników lub słuchawek (nie bezprzewodowych).
Trzymaj urządzenie komórkowe z dala od ciała.
Ograniczaj czas i częstotliwość użytkowania.
Staraj się nie używać urządzenia w miejscach, gdzie sygnał jest słaby.
Staraj się nie używać urządzenia w miejscach, gdzie jest mało anten, w windach, pociągach, gdzie
ekranowanie fal elektromagnetycznych powoduje zakłócenia sygnału.
Staraj się nie używać urządzenia podczas jazdy i zawsze przestrzegaj przepisów prawa.
Przestrzegaj zasad, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci — powiedz im dokładnie, jak
bezpiecznie używać urządzenia komórkowego.
Ograniczaj dzieciom czas użytkowania urządzenia komórkowego.
Używaj akcesoriów, które ograniczają poziom ekspozycji na promieniowanie, np. głośnika lub
przewodowych (nie bezprzewodowych) zestawu słuchawkowego.
Zapamiętaj, że uszkodzenia, naprawy lub modyfikacje oryginalnej konfiguracji urządzenia komórkowego
mogą wpłynąć na poziom emitowanego promieniowania.

Co to jest urządzenie komórkowe?
Urządzenie komórkowe to urządzenie umożliwiające bezprzewodową komunikację elektroniczną za
pośrednictwem fal radiowych. W tym celu jest wyposażone w odbiornik i nadajnik, dzięki którym utrzymuje
połączenie z najbliższą stacją bazową mieszczącą anteny odbiorcze i transmitujące sygnał radiowy.
W procesie komunikacji komórkowej anteny w stacji bazowej i urządzenie komórkowe emitują fale radiowe.
Poziom promieniowania emitowanego przez urządzenie komórkowe jest niższy niż poziom promieniowania
emitowanego przez maszt telefonii komórkowej (obiekt telefonii komórkowej), ale użytkownicy zwykle
noszą urządzenie komórkowe przy ciele. W takiej sytuacji energia radiowa jest absorbowana bezpośrednio
z anteny urządzenia komórkowego. Urządzenie działa na częstotliwości w zakresie od 800 do 2200 MHz.
Maksymalna moc wyjściowa większości współczesnych urządzeń komórkowych wynosi 0,6 W.
Co to jest emisja radiowa?
Promieniowanie to przemieszczanie się energii w przestrzeni lub materii. Według poziomu transmitowanej
energii promieniowanie można podzielić na:
• Promieniowanie jonizujące, czyli takie, które niesie energię na poziomie wystarczającym do zmiany
struktury atomów lub molekuł przez uwolnienie elektronów. Przykład: promienie Roentgena.
• Promieniowanie niejonizujące, czyli takie, które niesie energię na poziomie niewystarczającym do
zmiany struktury atomów lub molekuł przez uwolnienie elektronów. Przykład: fale radiowe.
Fale radiowe to niejonizujące fale elektromagnetyczne, których częstotliwość jest niższa niż częstotliwość
światła widzialnego, promieniowania rentgenowskiego czy promieniowania gamma.
Poziom promieniowania emitowanego przez urządzenie
Podczas używania urządzenia komórkowego narażenie głowy użytkownika na działanie fal radiowych jest
względnie wysokie. Poziom ekspozycji na promieniowanie emitowane przez urządzenia komórkowe opiera
się na jednostce pomiaru zwanej SAR (współczynnikiem absorpcji swoistej), która określa ilość energii
promieniowania absorbowanej przez jednostkę masy tkanki, takiej jak ciało ludzkie. Mierzone wartości SAR
określa się jednostką W/kg lub mW/g.
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Producenci wykonują testy poziomu współczynnika SAR, w których kompletne i w pełni funkcjonalne
urządzenie przechodzi badania laboratoryjne. Jednak rzeczywisty poziom wartości SAR emitowany przez
urządzenia może być różny. Ogólnie mówiąc, im bliżej anteny stacji bazowej znajduje się urządzenie
komórkowe, tym niższy jest poziom wartości SAR w porównaniu do sytuacji, gdy urządzenie komórkowe
znajduje się dalej od anteny stacji bazowej albo sygnał w danej lokalizacji jest słaby.
Proces mierzenia wartości SAR jest bardzo skomplikowany. Na świecie istnieje tylko kilka laboratoriów, które
mogą wykonać testu poziomu wartości SAR. Producenci urządzeń komórkowych muszą prowadzić
rygorystyczne testy swoich urządzeń pod kątem wartości SAR (aby uzyskać maksymalną wartość transmisji)
zgodnie z amerykańskimi lub europejskimi przepisami i podawać jej maksymalny uzyskany poziom.
Ze względu na złożoność testu urządzenie nie przechodzi okresowych testów pod kątem wartości SAR.
Poziom wartości SAR urządzenia może się różnić od wartości pierwotnie zmierzonej w dowolnej chwili cyklu
życia produktu z powodu możliwego uszkodzenia, wykonanych prac konserwacyjnych albo jakichkolwiek
modyfikacji jego pierwotnej konfiguracji.
Maksymalny dozwolony poziom emisji przez urządzenie komórkowe według przepisów dotyczących
ochrony konsumentów (Consumer Protection Regulations) 5762 - 2002 (informacje dotyczące
niejonizującego promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe) wynosi 2 W na kilogram (W/kg)
w stosunku do 10 g tkanki według europejskiej metody pomiaru oraz 1,6 W/kg w stosunku do masy 1 grama
tkanki według amerykańskiej metody pomiaru.
Uwaga

Maksymalny poziom wartości SAR emitowany przez to urządzenie odnosi się do metod transmisji używanych w Izraelu.

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Obawy dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie, a zwłaszcza rakotwórczości wywołanej użytkowaniem
urządzeń komórkowych, istnieją już od czasów ogólnej dostępności technologii komórkowej w latach 80.
Wyniki pierwszych badań opublikowano w 1996 r., zaś wyniki kolejnych dodatkowych badań — na początku
XXI w. Zasadniczo wyniki badań nie określały wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwór wśród
użytkowników, jednak w każdym raporcie napisano, że okres utajenia przedstawiony w badaniach nie był
wystarczający do oceny możliwego związku między falami o częstotliwości radiowej emitowanymi z
urządzeń komórkowych i rozwojem raka w obszarach ciała narażonych na działanie tych fal.
Wiele wyników badań, w tym wyniki badania INTERPHONE koordynowane przez Międzynarodową Agencję
Badań nad Rakiem (IARC), opublikowano w ciągu ostatnich 10 lat. W badaniu wzięło udział 18 ośrodków z
całego świata. Kompleksowa analiza przez nie przeprowadzona wykazała zwiększone ryzyko zachorowania
na raka u osób korzystających z telefonu komórkowego przez co najmniej 10 at, u osób, które zgłosiły, że
trzymały urządzenie komórkowe po tej stronie ciała, po której rozwinął się nowotwór, i u osób, które
najczęściej korzystają z urządzeń komórkowych.
W środowisku naukowym toczą się dyskusje, czy wyniki te są wiarygodne, czy też mają źródło w błędach
metodologicznych. Tak czy inaczej należy podkreślić, że najdłuższy okres i maksymalna intensywność
używania uwzględnione w tych badaniach są ograniczone w porównaniu z obecną intensywnością
korzystania z urządzeń komórkowych (okres utajenia do 12 lat i korzystanie przez 2–2,5 godziny miesięcznie
zgłaszane np. przez połowę uczestników badania INTERPHONE).
W owych badaniach przeanalizowano ryzyko wynikające z wystawienia użytkownika końcowego na
działanie urządzenia i korzystania z niego, ale nie z narażenia na promieniowanie emitowane przez stacje
bazowe czy też inne urządzenia emitujące promieniowanie.
Niepewność co do zagrożeń dla zdrowia, jak również powszechne narażenie populacji (w tym dzieci)
skłoniły większość krajów na świecie do podjęcia środków zapobiegawczych dotyczących narażenia na
promieniowanie emitowane przez urządzenia komórkowe.
W maju 2011 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agenda Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), zaklasyfikowała pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych jako czynnik rakotwórczy
dla człowieka kategorii B2 (prawdopodobnie rakotwórczy), a tym samym wyraziła swoje poparcie dla
podejścia opartego na zasadach zapobiegawczej ostrożności.
Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, które uwzględnia aktualne wyniki badań, należy
nadal kierować się zasadą zapobiegawczej ostrożności.
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Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące użytkowania urządzeń komórkowych
Ministerstwo Zdrowia z reguły przyjmuje wytyczne ustalone przez większość międzynarodowych
podmiotów, które w kwestii użytkowania urządzeń komórkowych zalecają zasadę „zapobiegawczej
ostrożności”. W myśl tych wytycznych Ministerstwo Zdrowia przedstawiło następujące zalecenia:
• Używanie głośnikowego/przewodowego (nie bezprzewodowego) zestawu słuchawkowego lub
słuchawek i utrzymywanie urządzenia z dala od ciała podczas prowadzenia rozmów zmniejsza narażenie
na fale o częstotliwości radiowej. Dlatego zaleca się, aby trzymać urządzenie z dala od ciała i nie nosić
go przy ciele (np. przy pasku, w kieszeni lub przy pasku do noszenia na szyi), gdy jest używane do
komunikacji telefonicznej. Dodatkowym i prostym sposobem redukcji narażenia na ekspozycję jest
zminimalizowanie liczby i czasu rozmów telefonicznych prowadzonych za pomocą urządzenia
mobilnego.
• Poziom emitowanego promieniowania wzrasta w miejscach o słabym zasięgu, np. w miejscach, gdzie
jest mało anten, w windach, pociągach, gdzie ekranowanie fal elektromagnetycznych powoduje
zakłócenia sygnału. Z tego powodu w takich miejscach nie warto używać tego urządzenia do
prowadzenia rozmów telefonicznych. Siłę sygnału wyraźnie widać na wskaźniku na pasku stanu
urządzenia. Dzięki tamu łatwo można określić, kiedy siła sygnału jest słaba.
• Zapobiegawcza ostrożność jest szczególnie wskazana w przypadku dzieci, ponieważ występuje u nich
wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka po wystawieniu na czynniki rakotwórcze. Wpływ fal
o częstotliwość radiowej emitowanych przez urządzenia komórkowe na dzieci nie został jeszcze
zbadany, ponieważ dzieci dużo później niż dorośli zaczęły używać urządzeń komórkowych. W przypadku
dzieci należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ich wiek i rozwój fizyczny, większą
podatność na problemy zdrowotne, spodziewane zwiększenie średniej długości życia (a także
prawdopodobnie znaczący wzrost narażenia na emitowanie promieniowanie i prawdopodobny wzrost
długoterminowego ryzyka zachorowania) i kontrowersje etyczne związane z podejmowaniem decyzji
dotyczących osób niepełnoletnich. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby rodzice w miarę
możliwości ograniczali narażanie dzieci na wpływ urządzeń komórkowych, rozważyli wiek, w którym
dziecko może zacząć używać takich urządzeń, ograniczali dzieciom możliwość używania tych urządzeń,
a także nalegali, aby dzieci podczas używania urządzenia komórkowego korzystały z przewodowych (nie
bezprzewodowych) zestawów słuchawkowych, słuchawek lub głośnika.
• Podczas prowadzenia pojazdów należy ograniczyć korzystanie z urządzenia komórkowego i
bezwzględnie przestrzegać przepisu drogowego 28b, który mówi: „gdy pojazd jest w ruchu, kierowca
nie może trzymać stacjonarnego lub przenośnego urządzenia telefonicznego i nie będzie ich używał
inaczej niż za pomocą trybu głośnomówiącego ani nie będzie wysyłał bądź odczytywał wiadomości
tekstowych (SMS-ów)”. Według przepisu podrzędnego: „tryb głośnomówiący to funkcja, która umożliwia
korzystanie z urządzenia bez konieczności trzymania go. Jeśli ta funkcja jest częścią telefonu, telefon
należy umieścić w pojeździe w sposób stabilny, tak aby się nie osunął”. Jeśli telefon jest na stałe
zamontowany w pojeździe, zaleca się montaż anteny zewnętrznej i używanie przewodowego połączenia
między telefonem a głośnikiem zamiast bezprzewodowego urządzenia Bluetooth.
Wpływ urządzeń komórkowych na urządzenia medyczne
Ogólnie rzecz biorąc, współczesne urządzenia medyczne są dobrze chronione przed wpływem fal
radiowych i zwykle nie ma obawy, że sprzęt medyczny ulegnie awarii z powodu zakłóceń wywołanych
nastawieniem na działanie fal o częstotliwości radiowej emitowanych z urządzeń komórkowych. Mimo to
Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby trzymać urządzenia komórkowe z dala od noszonych na ciele lub
wszczepionych urządzeń medycznych (w odległości 30–50 cm).
W okólniku działu administracji medycznej (Medicine Administration Section Circular) 2002 r. adresowanym
do dyrektorów szpitali stwierdzono, że używanie urządzeń komórkowych i radiowych urządzeń nadawczoodbiorczych na terenie szpitali nie może zagrażać zdrowiu ani bezpieczeństwu pacjentów, a jednocześnie
określono, że personel, pacjenci i ich rodziny mogą korzystać z takich usług. Okólnik wskazuje obszary
obiektów medycznych, w których używanie urządzeń komórkowych jest surowo wzbronione, i obszary, w
których jest dozwolone (z zachowaniem odpowiedniej odległości od obszarów, w których działają systemy i
urządzenia podtrzymujące życie).
Informacje dodatkowe
Dostępne są również informacje z szeregu niezależnych źródeł, takich jak:
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia www.who.int/emf
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IARC – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – www.iarc.fr
FDA – amerykańska Agencja Żywności i Leków www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/

default.htm

ICNIRP – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym – www.icnirp.org
RSC – Kanadyjskie Akademie Sztuk Pięknych, Nauk Humanistycznych i Ścisłych – www.rsc.ca
Centrum Badań Nuklearnych Soreq – www.soreq.gov.il
Ministerstwo Ochrony Środowiska – www.sviva.gov.il
Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Pracy – www.moital.gov.il
Uwaga

Pierwszeństwo ma wersja w języku hebrajskim.

Francja (FR)
Ekspozycję na częstotliwości radiowe można zmniejszyć na kilka prostych sposobów. Aby zminimalizować
moc nadawania urządzenia, używaj go w warunkach optymalnego zasięgu, na co wskazuje ikona mocy
sygnału na wyświetlaczu. Z reguły im mniejsza jest odległość od anteny operatora, tym niższa jest moc
wykorzystywana przez urządzenie mobilne.
Aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w
odniesieniu do użytkowania urządzeń mobilnych. Organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia oraz
amerykańska Agencja Żywności i Leków zalecają jednak osobom, które chcą zminimalizować ekspozycję na
działanie częstotliwości radiowych, skrócenie czasu eksploatacji urządzeń mobilnych, a także stosowanie
akcesoriów głośnomówiących w celu oddalenia urządzenia od głowy i reszty ciała. Zgodnie z przepisami
obowiązującymi we Francji jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników o tym, że zaleca się
kobietom ciężarnym nietrzymanie telefonu przy brzuchu, a dzieciom i nastolatkom w pobliżu podbrzusza.

Pozostałe kraje lub regiony
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych można uzyskać pod
adresem: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych w Australii, na Fidżi i w
Papui-Nowej Gwinei można znaleźć w witrynie Australijskiego Urzędu ds. Mediów i Komunikacji (Australian
Communications Media Authority, „ACMA”) pod adresem acma.gov.au.
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych w Nowej Zelandii
można uzyskać w witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem health.govt.nz.
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Prawo eksportowe
Urządzenie lub oprogramowanie może podlegać prawom importowym lub eksportowym Unii Europejskiej,
Stanów Zjednoczonych i innych krajów/regionów. Użytkownik będzie przestrzegał tych praw oraz uzyska i
zachowa licencję eksportową lub importową niezbędną do dostarczenia dóbr w ramach niniejszej umowy.
Nie wyłączając powyższego i w ramach przykładu nie wolno świadomie eksportować lub wtórnie
eksportować dóbr do miejsc ujętych w artykułach aktu II Rozporządzenia Komisji Europejskiej (EC) nr
428/2009 i zwłaszcza oraz bez ograniczeń należy przestrzegać przepisów administracji eksportowej rządu
Stanów Zjednoczonych („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) egzekwowanych przez
Departament Handlu, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa, i przepisów dotyczących sankcji ekonomicznych
(30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) egzekwowanych przez
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych.
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Umowa licencyjna i znaki towarowe
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego
Oprogramowanie wraz z plikami multimedialnymi dostarczone z urządzeniem jest własnością firmy Sony
Mobile Communications Inc. i/lub podmiotów stowarzyszonych, jej dostawców albo licencjodawców.
Firma Sony Mobile udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania tylko na
urządzeniu, na którym jest zainstalowane lub na którym zostało dostarczone. Prawo własności
oprogramowania nie podlega sprzedaży, przeniesieniu ani przekazaniu w jakikolwiek sposób.
Nie wolno odkrywać kodu źródłowego oprogramowania ani jakichkolwiek jego elementów. Nie wolno go
także kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować. Użytkownik ma prawo przenieść prawa i obowiązki
dotyczące oprogramowania na osobę trzecią tylko z urządzeniem, na którym zostało dostarczone, pod
warunkiem, że osoba trzecia zgodzi się w formie pisemnej przyjąć warunki tej licencji.
Niniejsza licencja obowiązuje przez cały okres użyteczności tego urządzenia. Można ją rozwiązać,
przenosząc w formie pisemnej prawa do urządzenia na osobę trzecią.
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad i warunków tej licencji będzie skutkować jej natychmiastowym
rozwiązaniem.
Firma Sony Mobile, jej dostawcy będący osobami trzecimi i licencjodawcy zachowują wszystkie prawa i
tytuły do oprogramowania. Osoby trzecie będą beneficjentami tego regulaminu w zakresie, w jakim
oprogramowanie zawiera materiały lub elementy kodu do nich należące.
Licencja podlega prawodawstwu Japonii. W uzasadnionych przypadkach powyższe postanowienia mają
zastosowanie do ustawowych praw konsumenta.
Jeśli oprogramowanie dostarczone z urządzeniem obwarowano dodatkowymi zasadami i warunkami,
również one regulują prawa własności i sposób użytkowania tego oprogramowania.

Znaki towarowe i prawa autorskie
© 2014-2019 Sony Mobile Communications Inc. i jej podmioty stowarzyszone.
Xperia jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Mobile
Communications Inc.
Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Bluetooth SIG Inc., a
użycie tego znaku przez firmę Sony Mobile odbywa się na podstawie licencji.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.
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