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Garanti hakkında
Sınırlı garanti
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuarlar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
garanti eder.
Cihazınızın garanti kapsamında servis hizmeti gerektirmesi durumunda, cihazı lütfen satın aldığınız satıcıya
iade edin veya bölgenizdeki Sony Mobile onarım ortağınızla iletişime geçmek için support.sonymobile.com/
contact adresini ziyaret edin (ülkenizde geçerli ücretler alınabilir).
Cihazınız garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki yetkili Sony Mobile
distribütörleri veya servis ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme, bedelini geri
ödeme işlemlerinden birini burada belirtilen hüküm ve koşullara göre gerçekleştirecektir.
Sony Mobile ve servis ortakları, iade edilen cihazın burada belirtilen şartlara göre garanti kapsamı dışında
olduğu anlaşılırsa hizmet bedeli talep etme haklarını saklı tutarlar.
Bazı ülkeler ve bölgeler için garanti koşulları, Ülkeye/bölgeye özgü garanti koşulları başlığı altında ayrı
olarak açıklanmıştır.
Not

Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer bilgileriniz
kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle belirli indirilen
dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan
doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim için vermeden önce, cihazınızda bulunan indirmeler,
takvim ve kişileriniz gibi tüm bilgilerin her zaman bir yedeğini almalısınız.

Koşullar
1 Bu sınırlı garanti, yalnızca yetkili Sony Mobile bayisi tarafından verilen ve cihaza ilişkin satın alma tarihi ile
seri numarasını (bazı ülkelerde/bölgelerde/eyaletlerde başka bilgiler de istenebilir) belirten,
değiştirilmemiş orijinal satın alma belgesinin onarılacak veya değiştirilecek cihaz ile birlikte sunulması
halinde geçerlidir. Sony Mobile, cihaz bayiden satın alındıktan sonra bu bilgilerin silinmesi veya
değiştirilmesi durumunda garanti kapsamında servis vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
2 Cihaz Sony Mobile tarafından onarılır veya değiştirilirse, kusurlu parçanın onarımı veya değiştirilen cihaza
ilişkin garanti süresi, hangisinin daha uzun olduğuna bağlı olarak, orijinal cihazın kalan garanti süresi
kadar veya onarımdan itibaren doksan (90) gündür. Onarım veya değiştirme, fabrikada yenilenmiş,
işlevsel olarak eşdeğer ürünler ile gerçekleştirilebilir. Değiştirilen parça veya bileşenler Sony Mobile
mülkiyetine geçer.
3 Bu garanti, aşağıdaki nedenlerle cihazda oluşan arızaları kapsamaz:
• Normal yıpranma ve aşınma.
• İlgili IP derecesi kısıtlamalarının (varsa) aşıldığı ortamlarda kullanım (bu tür bir kullanım sonucunda sıvı
nedeniyle oluşan hasarlar veya cihazın içinde sıvı tespit edilmesi dahil).
• Cihazın hatalı kullanımı veya Sony Mobile tarafından belirtilmiş kullanım ve bakım talimatlarına uygun
olarak kullanılmaması.
Ayrıca bu garanti kazalar, yazılım veya donanım değişiklikleri veya ayarlamaları veya mücbir sebepler
nedeniyle oluşan cihaz arızalarını da kapsamaz.
4 Şarj edilebilir pil yüz kereden fazla şarj edilip deşarj olabilir. Ancak pil yine de zamanla eskiyecektir; bu bir
kusur değil, normal aşınma ve yıpranmadır. Konuşma süresi veya bekleme süresi fark edilir ölçüde
kısaldığında pilinizin değiştirilmesi gerekir (yerleşik pilleri yalnızca Sony Mobile servis ortakları çıkarmalı
veya değiştirmelidir). Sony Mobile yalnızca Sony Mobile tarafından onaylanmış pil ve şarj cihazlarını
kullanmanızı önerir.
Farklı cihazlar arasında ekran parlaklığı ve renklerinde az ölçüde fark olabilir. Ekranda parlak veya karanlık
küçük noktalar olabilir. Bunlara bozuk piksel denir ve ilgili noktanın görevini yerine getirememesi veya
ayarlanamaması durumunda görülür. İki hatalı piksel, kabul edilebilir olarak değerlendirilir.
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Cihazlar arasında kamera görüntüsü bakımından az ölçüde fark olabilir. Bu tarz farklar normal sayılabilir
ve kamera modülünün kusurlu olduğu anlamına gelmez.
Cihazın kullanacağı hücresel sistem Sony Mobile'dan bağımsız bir operatör tarafından sağlandığından,
Sony Mobile bu sistemin çalışması, kullanılabilirliği, kapsama alanı, servis hizmetleri ve kapsama
alanından sorumlu değildir.
Bu garanti Sony Mobile tarafından yetki verilmemiş kişiler tarafından yapılan kurulum, değişiklik veya
cihaz onarımı işlemleri veya ürünün açılmasından kaynaklanan ürün hasarlarını, arızalarını ve/veya
kusurlarını kapsamaz.
Garanti, bu cihaz ile birlikte kullanılmak üzere üretilmiş, Sony markalı orijinal aksesuarlar veya diğer
malzemeler haricinde aksesuarların veya malzemelerin kullanımından kaynaklanan cihaz hasarını,
arızalarını ve/veya kusurlarını kapsamaz.
Sony Mobile virüsler, truva atları, casus yazılım veya diğer kötü amaçlı yazılımlar sonucu cihaz veya çevre
cihazlarında oluşan hasarlar, arızalar ve/veya kusurlar için, açık veya ima edilen tüm garantileri reddeder.
Sony Mobile, cihazınızı daha iyi korumanız için cihazınıza ve tüm bağlı çevre cihazlarına mümkün
olduğunda uygun virüsten koruma yazılımlarını yüklemenizi ve bu yazılımları düzenli olarak
güncellemenizi önemle tavsiye eder. Ancak bu yazılımların cihazınızı veya çevre cihazlarını tam olarak
koruyamayabileceği bilinmektedir. Sony Mobile bu virüsten koruma yazılımlarının amacını yerine
getirememesinden kaynaklanan açık veya ima edilen tüm garantileri reddeder.
• ABD'deki müşteriler için
Sony Mobile, Sony Mobile servis ortakları dışındaki sağlayıcıların/servislerin yaptığı onarım veya servis
işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir işçilik veya yedek parça maliyetinin sorumluluğunu kabul
etmez.
• Diğer ülke ve bölgelerdeki müşteriler için

Ürün üzerindeki damga ve mühürlerden herhangi birinin kurcalanması garantiyi geçersiz kılar.
10 Bu sınırlı garanti dışında başka hiçbir yazılı veya sözlü açık garanti yoktur. Alınıp satılabilirlik ve belirli bir
amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm zımni garantiler bu
sınırlı garantinin süresiyle sınırlıdır. Sony Mobile veya lisans verenleri hiçbir durumda kazanç kayıpları
veya ticari kayıplar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yasada tanımlanan en geniş
kapsamda, hiçbir arızi veya dolaylı hasardan sorumlu tutulamaz.
Bazı ülkeler/bölgeler/eyaletler arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına ya da
zımni garantilerin süresinin sınırlanmasına izin vermemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç
tutma beyanları sizin için geçerli olmayabilir.
Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki düzenlemeler dolayısıyla sahip olduğu veya tüketicinin satıcıya
karşı satış/satın alma sözleşmesi kapsamında elinde bulundurduğu tüketici haklarını etkilemez.
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Garanti süreleri
Aşağıdaki bölgelerdeki garanti süreleri, mobil cihazlar içindir. Aksesuarların (mobil cihazınız ile birlikte
verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü garanti koşullarında ayrı olarak
açıklanmıştır.

Amerika kıtaları
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Amerikan Samoası

12 ay

Anguilla

12 ay

Antigua ve Barbuda

12 ay

Arjantin

12 ay

Aruba

12 ay

Bahamalar

12 ay

Barbados

12 ay

Belize

12 ay

Bermuda

12 ay

Bolivya

12 ay

Brezilya

12 ay

Kanada

12 ay

Cayman Adaları

12 ay

Şili

12 ay

Kolombiya

12 ay

Kosta Rika

12 ay

Küba

12 ay

Dominika

12 ay

Dominik Cumhuriyeti

12 ay

Ekvador

12 ay

El Salvador

12 ay

Falkland Adaları

12 ay

Fransız Guyanası

24 ay

Fransız Polinezyası

12 ay

Grönland

12 ay

Grenada

12 ay

Guadeloupe

24 ay

Guatemala

12 ay

Haiti

12 ay

Honduras

12 ay

Jamaika

12 ay

Martinique

24 ay
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Meksika

12 ay

Montserrat

12 ay

Hollanda Antilleri

12 ay

Nikaragua

12 ay

Panama

12 ay

Paraguay

12 ay

Peru

12 ay

Porto Riko

12 ay

Saint Kitts ve Nevis

12 ay

Saint Lucia

12 ay

Saint-Pierre ve Miquelon

12 ay

Saint Vincent ve Grenadines

12 ay

Surinam

12 ay

Trinidad ve Tobago

12 ay

Amerika Birleşik Devletleri

12 ay

Uruguay

12 ay

Venezuela

12 ay

Asya
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Ermenistan

12 ay

Azerbaycan

12 ay

Bangladeş

12 ay

Bhutan

12 ay

İngiliz Hint Okyanusu Toprakları

12 ay

Brunei Barış Ülkesi Devleti

12 ay

Kamboçya

12 ay

Çin Anakarası

Telefonlar: 12 ay
Tabletler: 24 ay

Hong Kong SAR

12 ay

Hindistan

12 ay

Endonezya

12 ay

Japonya

12 ay

Kazakistan

12 ay

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

12 ay

Kore Cumhuriyeti

12 ay

Kırgızistan

12 ay

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

12 ay

Makao

12 ay
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Malezya

12 ay

Maldivler

12 ay

Moğolistan

12 ay

Myanmar

12 ay

Nepal

12 ay

Pakistan

12 ay

Filipinler

12 ay

Singapur

12 ay

Sri Lanka

12 ay

Tayvan Bölgesi

12 ay

Tacikistan

12 ay

Tayland

12 ay

Timor-Leste

12 ay

Türkmenistan

12 ay

Özbekistan

12 ay

Vietnam

12 ay

Avrupa
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Arnavutluk

12 ay

Andorra

12 ay

Aland Adaları

12 ay

Avusturya

24 ay

Belarus

12 ay

Belçika

24 ay

Bosna Hersek

12 ay

Bulgaristan

24 ay

Hırvatistan

12 ay

Kıbrıs

24 ay

Çek Cumhuriyeti

24 ay

Danimarka

24 ay

Estonya

24 ay

Finlandiya

24 ay

Fransa

24 ay

Almanya

24 ay

Cebelitarık

24 ay

Yunanistan

24 ay

Macaristan

24 ay

İzlanda

24 ay
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İrlanda

24 ay

İtalya

24 ay

Letonya

24 ay

Liechtenstein

12 ay

Litvanya

24 ay

Lüksemburg

24 ay

Malta

24 ay

Monako

12 ay

Karadağ

12 ay

Hollanda

24 ay

Norveç

24 ay

Polonya

24 ay

Portekiz

24 ay

Moldovya Cumhuriyeti

12 ay

Romanya

24 ay

Rusya Federasyonu

12 ay

San Marino

12 ay

Sırbistan

24 ay

Slovakya

24 ay

Slovenya

24 ay

İspanya

24 ay

İsveç

24 ay

İsviçre

24 ay

Makedonya Cumhuriyeti

24 ay

Türkiye

24 ay

Ukrayna

12 ay

Birleşik Krallık

24 ay

Vatikan

12 ay

Orta Doğu ve Afrika
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Afganistan

12 ay

Cezayir

12 ay

Angola

12 ay

Bahreyn

12 ay

Benin

12 ay

Botswana

12 ay

Burkina Faso

12 ay

Burundi

12 ay
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Kamerun

12 ay

Cape Verde

12 ay

Orta Afrika Cumhuriyeti

12 ay

Çad

12 ay

Komor Adaları

12 ay

Kongo Cumhuriyeti

12 ay

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

12 ay

Fildişi Kıyısı

12 ay

Cibuti

12 ay

Mısır

12 ay

Ekvator Ginesi

12 ay

Etiyopya

12 ay

Fransız Güney Bölgeleri

12 ay

Gabon

12 ay

Gambiya

12 ay

Gana

12 ay

Gine

12 ay

Guinea-Bissau

12 ay

İran İslam Cumhuriyeti

12 ay

İsrail

12 ay

Irak

12 ay

Ürdün

12 ay

Kenya

12 ay

Kuveyt

12 ay

Lübnan

12 ay

Lesoto

12 ay

Liberia

12 ay

Libya

12 ay

Madagaskar

12 ay

Malavi

12 ay

Mali

12 ay

Moritanya

12 ay

Morityus

12 ay

Mayotte

12 ay

Fas

12 ay

Mozambik

12 ay

Namibya

12 ay

Nijer

12 ay

Nijerya

12 ay

Umman

12 ay

İşgal Altındaki Filistin Bölgesi

12 ay

Katar

12 ay
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Ruanda

12 ay

Saint Helena

12 ay

Suudi Arabistan

12 ay

São Tomé ve Príncipe

12 ay

Senegal

12 ay

Seyşeller

12 ay

Sierra Leone

12 ay

Somali

12 ay

Güney Afrika

12 ay

Sudan

12 ay

Svaziland

12 ay

Suriye Arap Cumhuriyeti

12 ay

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti

12 ay

Togo

12 ay

Tunus

12 ay

Uganda

12 ay

Birleşik Arap Emirlikleri

12 ay

Batı Sahara

12 ay

Yemen

12 ay

Zambiya

12 ay

Zimbabve

12 ay

Okyanusya
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Avustralya

12 ay

Christmas Adası

12 ay

Cocos (Keeling) Adaları

12 ay

Fiji

12 ay

Fransız Polinezyası

12 ay

Guyam

12 ay

Marshall Adaları

12 ay

Mikronezya Federe Devletleri

12 ay

Nauru

12 ay

Yeni Kaledonya

12 ay

Yeni Zelanda

12 ay

Northern Mariana Adaları

12 ay

Palau

12 ay

Papua Yeni Gine

12 ay

Pitcairn

12 ay

9
İnternet sürümüdür. Yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır.

Samoa

12 ay

Solomon Adaları

12 ay

Tonga

12 ay

Tuvalu

12 ay

Vanuatu

12 ay

Wallis ve Futuna

12 ay

Pasifik Okyanusu
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

Kiribati

12 ay

Niue

12 ay

Norfolk Adası

12 ay

Tokelau

12 ay

Diğerleri
Cihazı satın aldığınız yere bağlı olarak mobil cihazlar için aşağıdaki garanti süresi geçerlidir. Aksesuarların
(mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarlar dahil olmak üzere) garanti süreleri, Ülkeye/bölgeye özgü
garanti koşullarında ayrı olarak açıklanmıştır.
Ülke/Bölge

Garanti

South Georgia ve South Sandwich Islands

12 ay

Svalbard ve Jan Mayen

12 ay

Turks ve Caicos Adaları

12 ay

Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları

12 ay

İngiliz Virgin Adaları

12 ay

ABD Virgin Adaları

12 ay
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Ülkeye/bölgeye özgü garanti koşulları
Mobil cihazınız ile birlikte verilen aksesuarların sınırlı garanti süresi, aşağıdaki ülke ve bölgelere özgü
koşullarda veya ayrı bir garanti kartında aksi belirtilmediği sürece ilk satın alma tarihinden itibaren bir (1)
yıldır.
Not

Bazı ülkelerde/bölgelerde ek bilgi (geçerli bir garanti kartı gibi) istenebilir.

Genişletilmiş Sınırlı Garanti Kapsamı - Yalnızca Avustralya
Bu ürünün Sınırlı Garanti Kapsamına ek olarak (ürünle birlikte sağlanan veya ürün içerisinde elektronik
olarak sunulan Önemli bilgiler broşüründe belirtildiği şekilde), Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3
Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya (“Sony Mobile Communications”) Sınırlı
Garanti kapsamında yer alan (“Genişletilmiş Sınırlı Garanti Kapsamı”) aynı koşullar üzerinden ek 12 ayı içeren
genişletilmiş bir sınırlı garanti kapsamı sunmaktadır. Genişletilmiş Sınırlı Garanti, yalnızca Sony Mobile
Communications tarafından Avustralya'ya ithal edilen ürünler için geçerli olup aksesuarları veya pilleri
(kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmayan piller dışında) kapsamaz. Bu Genişletilmiş Sınırlı Garanti
kapsamındaki hiçbir şey, Avustralya Tüketici Yasası altındaki haklarınızı yoksaymaz veya kısıtlamaz.
Avustralya'daki garanti hizmetleri için lütfen şuraya başvurun: 1300 650 050
Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantiler kapsamındadır. Ürününüzü
Avustralya'da satın aldıysanız, büyük arızalar için değiştirme veya para iadesi alma hakkınız ve diğer tüm
makul, öngörülebilir kayıp veya hasarlar için tazminat alma hakkınız vardır. Ayrıca ürünler kabul edilebilir
kalitenin altındaysa ve üründeki sorun kapsamlı bir arızaya yol açmıyorsa da ürünlerin onarılmasını veya
değişimini isteme hakkınız vardır.

Çin Anakarası için sınırlı garanti kapsamı
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıllık bir süre boyunca garanti eder. Cihaz ile birlikte temin edilen tüm
orijinal aksesuarlar yerel mobil 3R politikası temelinde garanti kapsamındadır.
Bu cihaz garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki Sony Mobile yetkili
distribütörleri veya hizmet ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme veya bedelini
geri ödeme işlemlerinden birini hükümlere, tüketici kanununa ve yerel mobil 3R politikasına göre
gerçekleştirir.
Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer
bilgileriniz kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar
nedeniyle belirli indirilen dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin
sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim
için teslim etmeden önce, cihazınızda bulunan indirmeler, takvim ve kişiler gibi tüm bilgilerin her zaman
yedeğini almalısınız.
Cihazınız Sony Mobile tarafından onarılır veya değiştirilirse kusurun onarımı, hangisinin daha uzun
olduğuna bağlı olarak, orijinal garantinin kalan süresi kadar veya onarımdan itibaren otuz (30) gündür.
Onarım sırasında aynı işleve sahip farklı parçalar kullanılabilir. Değiştirilen parça veya bileşenler Sony Mobile
mülkiyetine geçer.

Hong Kong SAR için sınırlı garanti kapsamı
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
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satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıllık bir süre boyunca garanti eder. Cihaz ile birlikte temin edilen tüm
orijinal aksesuarlar satın alınma tarihinden itibaren altı (6) ay boyunca garanti kapsamındadır.
Bu cihaz garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki yetkili Sony Mobile
distribütörleri veya servis ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme, bedelini geri
ödeme işlemlerinden birini burada şart koşulan hüküm ve koşullara göre gerçekleştirecektir.
Not

Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer bilgileriniz
kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle belirli indirilen
dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan
doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim için teslim etmeden önce, cihazınızda bulunan
indirmeler, takvim ve kişiler gibi tüm bilgilerin her zaman yedeğini almalısınız.

Tayvan Bölgesi için sınırlı garanti kapsamı
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıllık bir süre boyunca garanti eder. Cihaz ile birlikte temin edilen tüm
orijinal aksesuarlar satın alınma tarihinden itibaren altı (6) ay boyunca garanti kapsamındadır.
Bu cihaz garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki yetkili Sony Mobile
distribütörleri veya servis ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme, bedelini geri
ödeme işlemlerinden birini burada şart koşulan hüküm ve koşullara göre gerçekleştirecektir.
Not

Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer bilgileriniz
kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle belirli indirilen
dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan
doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim için teslim etmeden önce, cihazınızda bulunan
indirmeler, takvim ve kişiler gibi tüm bilgilerin her zaman yedeğini almalısınız.

Hindistan için sınırlı garanti
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıllık bir süre boyunca garanti eder. 2018 yılından itibaren piyasaya
sürülen ürünlerde, cihaz ile birlikte temin edilen tüm orijinal aksesuarlar satın alınma tarihinden itibaren altı
(6) ay boyunca garanti kapsamındadır.
Bu cihaz garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki yetkili Sony Mobile
distribütörleri veya servis ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme, bedelini geri
ödeme işlemlerinden birini burada şart koşulan hüküm ve koşullara göre gerçekleştirecektir.
Not

Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer bilgileriniz
kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle belirli indirilen
dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan
doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim için teslim etmeden önce, cihazınızda bulunan
indirmeler, takvim ve kişiler gibi tüm bilgilerin her zaman yedeğini almalısınız.

Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA), İsviçre ve Türkiye Cumhuriyeti'nde genişletilmiş
hizmet kapsamı
Ürününüzü Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) üyesi bir ülkede, İsviçre'de veya Türkiye Cumhuriyeti'nde satın
aldıysanız ve söz konusu ürün EEA'da, İsviçre'de veya Türkiye'de satılması için üretilmişse, yetkili bir Sony
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Mobile distribütörü tarafından herhangi bir EEA üyesi bir ülkede/bölgede veya İsviçre veya Türkiye'de
hizmete ihtiyacınız olan bu ülkelerde geçerli olan garanti koşulları kapsamında cihazınıza servis hizmeti
alabilirsiniz. Cihazınızın bulunduğunuz ülkede satılıp satılmadığını öğrenmek için lütfen bölgenizdeki Sony
Mobile İletişim Merkezi'ni arayın. Lütfen bazı hizmetlerin ilk satın aldığınız ülke dışında
sunulamayabileceğini unutmayın. Örneğin cihazınızın başka ülkelerde/bölgelerde satılan aynı modellerden
farklı iç veya dış özellikleri olması gibi durumlara bağlı olarak bazı hizmetler kullanılamayabilir. Ayrıca bazen
SIM kilitli cihazların onarılamayabileceğini unutmayın.

İspanya için özel bilgiler
Sınırlı garantinin yanı sıra, garanti sahibinin Royal Legislative Decree 1/2007, 16 Kasım tarihli yönetmeliğin
hükümlerine uygun şekilde iki (2) yıllık yasal garantisi vardır. Bu yönetmelik Genel Tüketici ve Kullanıcı
Koruma Kanunu ve diğer tamamlayıcı kanunların tekrar düzenlenmiş metnini yürürlüğe koymaktadır.

Portekiz için özel bilgiler
Bu ürünü Portekiz'de satın aldıysanız, bu ürün ile birlikte verilen sınırlı garanti tüketicilerin yasal haklarını
etkilemez. Bu nedenle, tüketiciler bu ürünü Portekiz'de satın aldıklarında 8 Nisan 2003 tarihli 67/2003
numaralı ve 84/2008 numaralı kanun tarafından değiştirilmiş olan kanun hükümlerine göre iki (2) yıllık yasal
garanti kapsamındadır.

Türkiye Cumhuriyeti için sınırlı garanti
Bu sınırlı garantinin koşulları uyarınca, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japonya veya bağlı yerel şirketi, bu cihazın (telefon, tablet veya aksesuar
dahil) tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihte tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu
satın alım tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre boyunca garanti eder.
Bu cihaz garanti süresince normal kullanım koşulları ve bakıma rağmen tasarım, malzeme veya işçilik
kusurları nedeniyle çalışmaz hale gelirse, cihazı satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki yetkili Sony Mobile
distribütörleri veya servis ortakları kendi tasarruflarına göre cihazı tamir etme, değiştirme, bedelini geri
ödeme işlemlerinden birini burada şart koşulan hüküm ve koşullara göre gerçekleştirecektir.
Not

Cihazınız tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel ayarlarınız, indirdiğiniz dosyalar ve diğer bilgileriniz
kaybolabilir. Sony Mobile şu anda yürürlükteki yasa, diğer düzenlemeler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle belirli indirilen
dosyaların yedek kopyasını alamayabilir. Sony Mobile hiçbir kaybolan bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıplardan
doğabilecek zararları telafi etmez. Cihazınızı tamir veya değişim için teslim etmeden önce, cihazınızda bulunan
indirmeler, takvim ve kişiler gibi tüm bilgilerin her zaman yedeğini almalısınız.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Aşağıdaki talimatlar güvenliğinizi sağlamak ve cihazın arızalanmasını engellemek içindir. Cihazınızın
doğru şekilde çalıştığından emin değilseniz, cihazı kullanmadan önce yetkili bir Sony Mobile servis
ortağına kontrol ettirin.

Cihazınızın bakımı ve kullanımı
Uyarı

Çatlamış ekranı olan veya arka kapağı ciddi şekilde delinmiş cihaz gibi hasarlı bir cihazı kullanmayın. Yaralanmaya veya
hasara neden olabilir. Hasar gören cihazları inceletmek için lütfen yetkili bir Sony Mobile servis ortağıyla iletişime geçin.

• Cihazınızı modelinize uygun Sony markalı bir ekran kapağı veya XperiaTM modeliniz için tasarlanmış bir
koruyucu ile korumanız tavsiye edilir. Üçüncü tarafa ait ekran koruma aksesuarlarının kullanımı;
sensörler, lensler, hoparlör veya mikrofonları kapatarak cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve
garantiyi geçersiz kılabilir.
• Cihazınızı koyduğunuz yere dikkat edin. Ekranınıza aşırı basınç uygulanmasından kaçının; örneğin,
cebinize koyup üzerine oturmak veya bir şey almak için eğilmek. Bu tür basınçlar ekranınızın çatlamasına
neden olabilir.
• Cihazınızı belirli ıslak veya tozlu ortamlarda kullanabilirsiniz, ancak IP değer ve düzenli kullanım
sınırlamaları içerisinde kullanmaya dikkat edin. IP değer sınırlarının aşılabileceği koşullara aşırı nemli
ortamlar, su derinlikleri, sıvı basıncı ve toz maruziyeti dahildir.
• Cihazınızı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.
• Cihazı dikkatli kullanın ve aşırı yüksek veya düşük ısıya maruz bırakmayın. Cihazınızı -10°C(+14°F) altındaki
veya +35°C(+95°F) üzerindeki sıcaklıklarda çalıştırmayın.
• Cihazınızı ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
• Cihazınız üzerindeki servis prosedürleri, yalnızca Sony Mobile servis ortakları tarafından
gerçekleştirilmelidir. Cihazınızı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
• Cihaz kullanımının yasak olduğu veya kullanılmamasının önerildiği yerlerde, cihazınızı kullanmayın veya
cihazınızın sinyal iletimi fonksiyonunu devre dışı bırakın.
• Cihazınız kullanıldığında veya şarj olurken ısı üretir. Isıdan kaynaklanabilecek tahrişi veya rahatsızlığı
önlemek için cihazı teninize uzun süre temas ettirmekten kaçının ve cihazın uygun şekilde
havalandırıldığından emin olun. Uzun telefon çağrıları için mikrofonlu kulaklık seti kullanın.
• Bu ürün (aksesuarlar dahil) mıknatıs(lar) içerir. Mıknatıs(lar)ın yutulması, boğulma tehlikesi veya bağırsak
hasarları gibi ciddi zarara neden olabilir. Mıknatıslar (veya mıknatıs) yutulursa derhal bir doktora
başvurun. Yanlışlıkla yutulmasını engellemek için bu ürünü çocukların veya gözetim altındaki diğer
kişilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
• Bu ürün (aksesuarlar dahil) kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için programlanabilir şant valfleri veya başka
tıbbi cihazlara müdahale edebilecek mıknatıs(lar) içerir. Bu ürünü, söz konusu tıbbi cihazları kullanan
kişilere yakın yerleştirmeyin. Bu tür herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce
doktorunuza danışın.

Göz sağlığı hatırlatması (Tayvan)
Sony Mobile için önemlisiniz, lütfen gözlerinizin sağlığına dikkat edin ve gözlerinizi yormayın. Bir dost
tavsiyesi: Çok fazla kullanmanız gözlerinizin bozulmasına neden olabilir. Aşağıdakileri öneriyoruz:
1 Her 30 dakikalık kullanımdan sonra 10 dakika ara verin.
2 İki yaş ve altındaki çocuklar ekrana bakmamalıdır. İki yaşın üzerindeki çocuklar, günde bir saatten uzun
süre ekrana bakmamalıdır.

Acil aramalar
Tüm koşullarda arama yapılacağına dair bir garanti verilmez. Hayati önem taşıyan görüşmeler için asla
yalnızca mobil cihazlara güvenmeyin. Tüm bölgelerde, tüm şebekelerde veya belirli ağ hizmetleri ve/veya
mobil cihaz özellikleri kullanıldığında arama yapmak mümkün olmayabilir.
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Not

Bazı cihazlar, acil aramalar da dahil olmak üzere sesli aramayı desteklemez.

Şarj etme
Sony dışındaki markaların şarj cihazlarını kullanmanız, güvenlik risklerini artırabilir.
• Şarj ünitesini yalnızca cihaz üzerinde belirtilen güç kaynaklarına bağlayın.
• Pili +5°C (+41°F) ile +35°C (+95°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.
• Cihazınızı USB kablosunu kullanarak şarj ederken kablonun kimsenin üzerine basmayacağı,
takılmayacağı veya başka bir biçimde hasar veya gerilmeye maruz kalmayacağı bir konuma
yerleştirildiğinden emin olun.
• Cihaz tamamen şarj olduğunda güç kaynağını ayırın. Güç kaynağı bağlandığında, az miktarda güç
tüketimi olacaktır.
• Şarj cihazını çıkarırken USB kablosunu değil, adaptörü tutarak çekin. Aksi halde kabloya zarar
verebilirsiniz.
• Elektrik çarpması riskini azaltmak şarj cihazını temizlemeden önce prizden çıkarın.
• Şarj cihazını dış mekanda veya nemli bölgelerde kullanmayın.
Uyarı

USB kablosu veya fiş üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Fiş elektrik prizine girmiyorsa zorlamayın, aksi halde
elektrik çarpabilir. Bunun yerine yetkin bir elektrikçiye doğru prizi taktırın.

Pil
Doğru kullanıldığında şarj edilebilir pilin hizmet ömrü uzundur. Yeni veya uzun süredir kullanılmayan piller
ilk birkaç kullanımda düşük kapasiteyle çalışabilir.
• Kapasitesinin en yüksek düzeyde olmasını sağlamak için pili oda sıcaklığında kullanın. Pil düşük
sıcaklıklarda kullanılırsa kapasitesi azalır.
• İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.
• Yerleşik pilleri yalnızca yetkili Sony Mobile servis ortakları çıkarmalı veya değiştirmelidir.
Bir pilin çevre koruma kullanım süresi (EPUP) 5 yıldır.

Bellek kartı
Cihaz sökülebilen bir bellek kartı ile temin ediliyorsa, kart genellikle satın alınan cihaz ile uyumludur ancak
başka cihazlar veya bu cihazların kendi bellek kartlarının özellikleri ile uyumlu olmayabilir. Satın almadan
veya kullanmadan önce diğer cihazların uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazda bellek kartı okuyucu
varsa, bellek kartını satın almadan veya kullanmadan önce uyumlu olduğunu kontrol edin.
Bellek kartları genellikle teslimata verilmeden önce biçimlendirilir. Bellek kartını tekrar biçimlendirmek için
uyumlu bir cihaz kullanın. Ayrıntılı bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın veya ilgili Sony Mobile
İletişim Merkezi'ne başvurun.

Bellek kartı kullanımı ile ilgili önlemler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bellek kartını neme maruz bırakmayın.
Terminal bağlantılarına eliniz veya herhangi bir metal cisim ile temas etmeyin.
Bellek kartına vurmayın veya kartı bükmeyin.
Bellek kartını parçalarına ayırmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Bellek kartını nemli veya korozyona neden olabilecek yerlerde veya yaz mevsiminde kapalı bir otomobil,
doğrudan güneş ışığı altında veya kalorifer, vb. gibi çok sıcak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
Bellek kartı yuvasına kir, toz veya yabancı cisim girmesine engel olun.
Bellek kartını doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Bellek kartı, tam olarak yerleştirilmediğinde doğru
çalışmayabilir.
Önemli verilerin yedek amaçlı bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz. Bellek kartında sakladığınız içeriklerin
kaybolması veya zarar görmesinden sorumlu tutulamayız.
Cihaz açıkken bellek kartını çıkartmayın. Cihaz açıkken kartı çıkartırsanız kayıtlı veriler zarar görebilir.
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SIM kart
SIM kart yuvanıza uygun olmayan bir SIM kart takmayın, aksi halde SIM kartınız veya cihazınıza kalıcı olarak
zarar verebilirsiniz. Kartı kendi cihazınıza veya başka bir cihaza takmak için adaptör kullanmanız
gerekiyorsa, SIM kartı doğrudan gereken adaptör olmadan takmayın.
Not

Sony Mobile uyumlu olmayan veya üzerinde değişiklik yapılmış olan SIM kartların neden olduğu hiçbir hasara karşı
garanti vermez ve bunlar için sorumlu tutulamaz.

Anten
Sony Mobile tarafından satılmayan anten cihazlarının kullanımı cihaza zarar verebilir, performansını
düşürebilir ve belirlenmiş sınırların üzerinde Özgül Emiş Oranı (SAR) seviyelerine neden olabilir. Anteni
elinizle örtmeyin. Bu hareket görüşme kalitesini ve güç seviyesini etkileyebilir, konuşma ve bekleme
sürelerini kısaltabilir.

Patlayıcı olabilecek atmosferler
Çok nadir de olsa elektronik cihazınız kıvılcım oluşturabilir. Patlayıcı olabilecek ortamlardaki kıvılcımlar,
patlamaya veya yangına neden olarak yaralanma ve hatta ölüme yol açabilir. Patlayıcı olabilecek atmosferi
olan alanlar, her zaman olmamakla birlikte genellikle açık bir şekilde işaretlenmiştir.
• Patlamaya neden olabilecek atmosfere sahip bölgelerde cihazınızı kapalı tutun.
• Cihazınızı patlama ihtimali olan ortamlarda, örneğin benzin istasyonu, benzin deposu, kimyasal fabrika
veya diğer yanıcı ve patlayıcı alanlarda kullanmayın.
• Isı yangına neden olabileceğinden, cihazı alev alabilen maddelerin yakınında şarj etmeyin.

Patlama bölgeleri
Bir patlama bölgesindeyken veya “İki yönlü telsizleri kapatın” uyarısının olduğu yerlerde, patlatma
işlemlerini etkilememek için tüm elektronik cihazlarınızı kapatın. İnşaat ekipleri genellikle patlayıcıları
ateşlemek için radyo frekansı ile çalışan uzaktan kumandalı cihazlar kullanır.

Aksesuarlar
Aksesuarlar radyo frekanslarına maruz kalma, radyo performansı, ses seviyesi, elektrik güvenliği ve diğer
konuları etkileyebilir.
Sony Mobile orijinal olmayan aksesuarları test etmez ve garantiye bu tip aksesuarların kullanımından
kaynaklanan cihaz arızaları dahil değildir. Orijinal olmayan aksesuarlar ve yedek parçalar, sağlık veya
güvenliğinize yönelik riskler oluşturabilir. Orijinal olmayan aksesuarlar performansı düşürebilir, cihaza zarar
verebilir, yangın, elektrik şoku veya yaralanmaya neden olabilir. Üçüncü şahıs aksesuarlarının kullanımı,
belirtilenden farklı SAR seviyelerine neden olabilir.
• Yalnızca bu cihaz ile birlikte kullanılması amaçlanan Sony markalı orijinal aksesuarlar kullanın.
• Yalnızca yetkili Sony Mobile servis ortaklarından hizmet alın.
• Bluetooth mikrofonlu kulaklık setlerini rahatsızlık verecek veya cihazın baskı altında kalacağı şekilde
takmayın/kullanmayın.

Kişisel tıbbi cihazlar
Mobil cihazlar ve radyo vericileri, implante edilmiş tıbbi cihazları etkileyebilir. Cihazı kişisel tıbbi cihazların
yakınında kullanmadan önce lütfen bir doktora ve tıbbi cihaz üreticisine danışın.
• Cihazı kalp pili veya diğer tıbbi donanımların yakınında kullanmadan önce, yetkili bir tıp uzmanına
danışın ve tıbbi cihaz üreticisinin talimatlarına bakın.
• Kalp pillerinin veya diğer tıbbi donanımların yakınındayken veya hastanedeyken ya da kalp pili veya
kulak salyangozu ya da işitme cihazı kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce yetkili doktorlara danışın
ve tıbbi cihaz üreticisinin talimatlarına bakın.
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• Parazit riskini azaltmak için cihazınız ile tıbbi cihaz arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.
• Parazit olduğundan şüphelenirseniz cihazı kapatın.
• Kalp piliniz varsa cihazı göğüs cebinizde taşımayın.

Sürüş
Araç üreticileri, bazı durumlarda harici anteni olan bir eller serbest kiti olmadığında araçlarında mobil
cihazların kullanılmasını yasaklayabilir.
• Araç üreticisi temsilcileri ile görüşerek mobil cihaz veya Bluetooth eller serbest sistemlerinin aracın
elektronik sistemlerini etkilemeyeceğinden emin olun.
• Her zaman tüm dikkatinizi aracı sürmeye verin ve sürüş sırasında mobil cihaz kullanımı ile ilgili yerel
kanunlara uyun.
• Cihazınızı veya kablosuz donanımı, otomobillerin hava yastığı üzerindeki alana yerleştirmeyin.
• GPS işlevini sürüş sırasında dikkatinizi dağıtacak bir şekilde kullanmayın.

GPS/Konuma dayalı işlevler
Bazı cihazlar GPS/konuma dayalı işlevler sunmaktadır. Konum belirleme işlevi “olduğu gibi” ve “tüm arızaları
ile” sunulmaktadır. Sony Mobile bu konum bilgilerinin doğruluğuna dair hiçbir taahhüt veya garantide
bulunmaz.
Cihazın konuma bağlı bilgileri kullanımı kesintisiz veya hatasız olmayabilir ve ayrıca şebeke hizmetlerinin
mevcut olup olmadığına bağlı olabilir. İşlevlerin binaların içleri veya binaların yanındaki bölgeler gibi
yerlerde zayıflayabileceği veya engellenebileceğini lütfen unutmayın.

Uçuş modu
Araçta Bluetooth Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) işlevi varsa, bu işlev uçuş modunda etkinleştirilebilir ancak
radyo dalgası aktarımının yasak olduğu uçaklarda veya başka yerlerde kullanımı yasak olabilir. Bu gibi
ortamlarda lütfen Bluetooth veya WLAN işlevini uçuş modundayken bile etkinleştirmeden önce gerekli
kişilerden izin alın.

Kötü amaçlı yazılımlar
Kötü amaçlı yazılımlar, cihaza zarar verebilen yazılımlardır. Kötü amaçlı veya zararlı yazılımlar arasında
virüsler, solucanlar, casus yazılımlar ve diğer istenmeyen programlar olabilir. Cihaz bu tip teşebbüslere karşı
güvenlik önlemleri alsa da, Sony Mobile cihazın kötü amaçlı yazılımların girmesine karşı kesin bir koruma
sağlayacağını taahhüt veya vaat etmez. Ancak içerik indirirken veya uygulamaları kabul ederken, bilinmeyen
kaynaklardan gelen mesajları açarken veya yanıt vermekten çekinerek, İnternet'e erişmek için güvenilir
hizmetlerden yararlanarak ve mobil cihaza yalnızca bilinen, güvenilir kaynaklardan içerik indirerek kötü
amaçlı yazılım saldırısı riskini azaltabilirsiniz.

Kişisel bilgilerin korunması
Cihazı bertaraf etmeden önce kişisel verileri silin. Verileri silmek için kapsamlı sıfırlama yapın. Cihazın
belleğinden verileri silmeniz, verilerin sonradan kurtarılamayacağı anlamına gelmez. Sony Mobile bilgilerin
kurtarılmasına karşı bir garanti vermez ve kapsamlı sıfırlamadan sonra bile herhangi bir bilginin açığa
çıkmasından sorumluluk kabul etmez.

Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın İmhası (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi
bulunan diğer ülkeler için uygundur)
Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün bir evsel atık gibi görülmemesi gerektiğini
belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun bir toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, atık üzerinde
uygulanabilecek yanlış bir işlemin çevre ve insan sağlığı açısından doğurabileceği olumsuz
sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal
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kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgi için
lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Eski elektrikli ve elektronik ekipmanlar ve pillerin imhası (Çin'deki müşteriler için)
Çevre kirliliğini engellemek için, atık ürünleri yerel kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde
bertaraf edin.

Eski elektrikli ve elektronik ekipmanların imhası (Hindistan Cumhuriyeti'nde geçerli)
Bu sembol, bu ürün ve bileşenlerinin, sarf malzemelerinin, parçalarının veya yedek parçalarının evsel
atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve çöp kutularına atılamayacağını gösterir. Ürün
sahiplerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için ürünlerini en yakın toplama
noktasına vermeleri önerilir. İş birliğiniz cihazın uygun şekilde atılmasını kolaylaştırır ve uygun
olmayan şekilde çöpe atma, kazara kırılma, hasar görme ve/veya uygun olmayan e-atık geri
dönüşümünü içerecek şekilde, ürünün doğru biçimde atılmaması durumunda oluşabilecek
potansiyel olumsuz sonuçları/tehlikeleri engellemeye yardımcı olur. Materyallerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için yerel belediyenize, çöp toplama hizmeti sağlayan
kuruma veya cihazı satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Yardım için, şirketimizin Hindistan'daki
ücretsiz hattını arayabilirsiniz.
Ücretsiz Hat: 1800-103-7799
Ürün geri dönüşümü için www.sony.co.in adresini ziyaret edin.

Elektrikli ve Elektronik Teçhizatta Tehlikeli Maddelerin Kullanımını Azaltma (Hindistan
Cumhuriyeti'inde geçerli)
Bu ürün ve bileşenleri, sarf malzemeleri, parçaları veya yedek parçaları Hindistan'ın E-Atık (İdaresi)
Kurallarına uygundur. Kısıtlanan maddelerin maksimum izin verilen konsantrasyonları daha önce belirtilen
Kuralların Tarife II'sinde tanımlanan istisnalar hariç olmak üzere Kurşun, Cıva, Heksavalan Krom, Polibromine
Bifeniller (PBB) ve Polibromine Difenil Eterler (PBDE) için ağırlığa göre %0,1 ve Kadmiyum için homojen
malzemelerde ağırlığa göre %0,01'dir.

Yüksek ses uyarısı
İşitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek sesle dinlemeyin.

Lazer yayıcı ve ilgili sürücü devresini içeren cihazlarda
Lazer teknolojisinden yararlanan Otomatik Odaklama Sensörü olan cihazlarda:
Lazer çıkışı, IEC 60825-1:2014 (üçüncü sürüm) standartlarına uygun olarak tekil arızalar da dahil tüm makul
şekilde öngörülebilir koşullarda, Class 1 lazer güvenlik sınırları içerisinde kalacak şekilde tasarlanmıştır.

3D görüntüleme özelliğine sahip cihazlar
3D görüntüleme özelliği olan cihazlar ile çekilmiş üç boyutlu resimleri görüntülerken, resimler 3D uyumlu bir
monitörde görüldüğünde göz yorgunluğu, halsizlik veya mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu
belirtileri engellemek için düzenli olarak ara vermenizi tavsiye ederiz. Ancak kişiye göre değişiklik
gösterebildiği için, araların uzunluğunu ve sıklığını kendinize göre belirlemeniz gereklidir. Herhangi bir
rahatsızlık hissederseniz, daha iyi hissedene kadar 3D resimleri izlemeyi bırakın ve gerekiyorsa bir doktora
danışın. Daha fazla bilgi için 3D cihaz veya cihaz ile kullandığınız 3D yazılımdaki kullanım talimatlarına bakın.
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ABD'deki TTY terminalleri
TTY terminalinizi Sony Mobile cihazınız ile birlikte kullanabilirsiniz. Erişim özellikleri ve özel ihtiyaçları olan
kişiler için çözümler hakkında bilgi için blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/
overview/ adresini ziyaret edin veya 1-855-806-8464 numaralı telefondan Sony Mobile'a başvurun.

Madde beyanı
Cihaz, cihaz belgelerinde belirtilen koşullara uygun olarak çalıştırıldığında Çevre Koruma Kullanımı
Süresi (EPUP) 10 yıldır.
Parça Adı

EEP'de tehlikeli maddelerin adı ve içeriği
Tehlikeli maddeler
Kurşun (Pb) Cıva
(Hg)

Kadmiyum (Cd) Hekzavalan
krom (Cr(VI))

Polibromine
bifeniller (PBB)

Polibromine
difenil eterler
(PBDE)

Cihaz

X

0

0

0

0

0

Pil

X

0

0

0

0

0

Aksesuarlar ve
şarj üniteleri

X

0

0

0

0

0

Bu form, SJ/T 11364'te yer alan koşullara uygun olarak hazırlanır.
0: Bu parçaya ait homojen malzemelerin tümünde bulunan bu tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki sınır
değerinin altında olduğunu gösterir.
X: Bu parça için kullanılan homojen malzemelerin en az birinde bulunan bu tehlikeli maddenin, GB/T
26572'deki sınır değerinin üzerinde olduğunu gösterir. (Şu anda kullanılabilir alternatif teknolojiler
bulunmamaktadır.)

Önemli Not
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik
özelliklerine uygundur.
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Radyo dalgasına maruz kalma ve Özgül Emiş
Oranları (SAR) hakkında
Radyo dalgasına maruz kalma ve Özgül Emiş Oranları (SAR)
Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) veya Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Kurumu (IEEE) tarafından önerilen SAR sınırlarını kabul eden ülkelerde yaşayanlara SAR verisi
bilgileri verilmektedir. ICNIRP on (10) gram doku üzerinde ortalama 2 W/kg SAR sınırı önerirken, IEEE bir (1)
gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg SAR sınırı önermektedir. Bu değerler, yaş ve sağlıklarından bağımsız
olarak tüm insanların sağlığını tehdit etmeyecek güvenlik toleransları içeren bilimsel esaslara
dayanmaktadır.
SAR değerleri ve test mesafeleri ölçüm yöntemine, test edilen cihaza (telefon veya tablet) ve Wi-Fi bağlantı
noktası işlevinin kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak değişir. Ancak yalnızca en yüksek SAR değerleri
belirtilir.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü), tablet ve telefonların kullanımına ilişkin özel önlemler gerektirmeyen güncel
bilimsel bilgileri ortaya koymuştur. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen who.int/emf adresini ziyaret
edin ve who.int/mediacentre/factsheets/fs193 Electromagnetic fields and public health: mobile phones
(elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı: cep telefonları) adlı 193 numaralı Bilgi Formuna bakın. SAR ile ilgili
diğer bilgileri Mobil Cihaz Üreticileri Forumu EMF'nin emfexplained.info adresindeki sayfasında da
bulabilirsiniz.
Radyo dalgalarına maruz kalma (SAR) ile ilgili diğer bölgeye özgü bilgiler için lütfen bölgenizi seçin:

Kanada, Guam, Porto Riko, ABD ve Virjin Adaları (CA, GU, PR, US, VI)
Cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmaya karşı devlet yönetmeliklerine uygun olarak sertifikalanmıştır.
Birleşik Devletler ve Kanada'da halk tarafından kullanılan cihazlar için SAR limiti bir gram doku üzerinde
ortalama 1,6 watt/kilogram'dır (W/kg). Standart, ölçümlerdeki olası değişiklikleri telafi etmek ve kullanıcılar
ek koruma sağlamak için güvenlik payı bırakmaktadır.

Hindistan (IN)
Cihaz ilgili Hindistan SAR standardı (Hindistan Hükümeti, İletişim ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, Yatırım
Teşviği 18-10/2008-IP numaralı sirkülerine bakın) ile uyumlu olarak şekilde tasarlanmıştır. Bu standarda göre
mobil cihazların SAR seviyesi 1 gram insan dokusunda ortalama 1,6 Watt/kg ile sınırlandırılmalıdır.
SAR ve radyo frekansına maruz kalma ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:

blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/
Kullanım ile ilgili tavsiyeler

• Arama yaparken, kablosuz eller serbest sistemini (kulaklık, mikrofonlu kulaklık) düşük güç tüketen bir
Bluetooth yayıcı ile kullanmanız önerilir.
• Yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun Özgül Emiş Oranı (SAR) olan bir mobil cihaz kullanmanız
önerilir.
• Çocuklar, ergenlik çağındakiler ve hamile kadınların görüşmeyi kısa tutmaları veya görüşmek yerine
metin mesajı göndermeleri önerilir.
• Mobil cihaz sinyal kalitesinin yüksek olduğu bir bölgede kullanın.
• Aktif medikal implant kullanan kişilerde, kullanım sırasında mobil cihazın en az 15 cm uzakta tutulması
önerilir.

İsrail (IL)
Bu bilgi, büyük oranda İsrail Devleti resmi kurumları (Sağlık Bakanlığı, Çevre Koruma Bakanlığı ve İletişim
Bakanlığı) tarafından yayınlanan bilgilere dayanmaktadır. Sağlık Bakanlığı İnternet sayfasından güncel
bilgileri almanız ve buradaki tavsiyelere göre hareket etmeniz önerilir. Web adresi www.health.gov.il'dir.
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Cep telefonu son kullanıcı ekipmanları (“hücresel cihaz” olarak adlandırılacaktır) tarafından yayılan
radyasyon hakkında bülten - Sağlık Bakanlığı kılavuz bilgilerinin özeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir hoparlör veya kablo ile bağlı (kablosuz olmayan) kişisel mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklık kullanın.
Hücresel cihazı gövdenizden uzakta tutun.
Kullanım miktarı ve süresini azaltın.
Cihazı sinyalin zayıf olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.
Cihazı elektromanyetik yalıtımın parazite neden olduğu asansör ve tren gibi yerlerde kullanmaktan
kaçının.
Cihazı sürüş sırasında kullanmaktan kaçının ve her zaman kanunlara uyun.
Çocuklar ile ilgili kurallara uymaya özen gösterin ve çocuklara hücresel cihazları nasıl güvenli bir şekilde
kullanacaklarını dikkatli bir şekilde anlatın.
Çocukların hücresel cihazları kullanımını sınırlandırın.
Hoparlör veya kablo ile bağlı (kablosuz olmayan) mikrofonlu kulaklık setleri gibi radyasyona maruz kalma
seviyesini azaltan aksesuarlar kullanın.
Hücresel cihazın orijinal yapısındaki hasar, onarım veya değişiklikler yayılan radyasyon seviyesini
değiştirebilir.

Hücresel cihaz nedir?
Hücresel cihaz, radyo dalgaları ile kablosuz elektronik iletişim sağlayan bir cihazdır. Bunun için cihazda bir
alıcı ve verici bulunur. Bunlar cihazın en yakındaki baz istasyonu ile bağlantıda kalmasını sağlar. Radyo
sinyali aktarımı ve alıcı antenleri bu baz istasyonunda bulunur.
Baz istasyonundaki ve hücresel cihazdaki antenler, hücresel iletişim sırasında radyo dalgası emisyonuna
neden olur. Hücresel cihazın yaydığı radyasyon seviyesi, hücresel aktarım merkezi (hücresel istasyon)
tarafından yayılandan düşüktür. Ancak cihaz normalde kullanıcı gövdesine yakında tutulduğu için, radyo
enerjisi doğrudan hücresel cihazın anteninden emilir. Cihaz 800 ile 2.200 MHz frekans aralığında çalışır. Şu
anda çoğu hücresel cihazın maksimum gücü 0,6 Watt civarındadır.
Radyo dalgası emisyonu nedir?
Radyasyon, enerjinin boşluk veya madde içinde hareket etmesine denir. Radyasyon, aktarılan enerji
seviyesine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
• İyonize eden radyasyon (elektronları serbest bırakarak atom veya moleküllerin yapısını değiştirecek kadar
fazla enerji taşır, örneğin X ışını)
• İyonize etmeyen radyasyon (elektronları serbest bırakarak atom veya moleküllerin yapısını değiştirecek
kadar enerji taşımaz, örneğin radyo dalgaları)
Radyo dalgaları, frekansı gözle görülen ışık, X ışını veya gama ışınlarından düşük olan, iyonize etmeyen
elektromanyetik dalgalardır.
Cihaz tarafından yayılan radyasyon seviyesi
Hücresel cihazları kullanırken, kullanıcının kafası radyo dalgalarına nispeten daha fazla maruz kalmaktadır.
Hücresel cihazların yaydığı radyasyona maruz kalma seviyesi, SAR (Özgül Emiş Oranı) adlı bir ölçüm birimi
ile belirlenir. Bu birim, insan vücudu gibi bir birim doku kütlesi başına emilen radyasyon enerjisinin miktarını
gösterir. SAR, ölçüldüğünde W/kg veya mW/g ile gösterilir.
Üreticiler, eksiksiz ve tüm işlevleri çalışan bir cihazın laboratuvarda test edildiği SAR seviyesi testleri
gerçekleştirir. Gerçekte cihazların yaydığı SAR seviyesi farklıdır. Genellikle hücresel cihaz baz istasyonu
antenine ne kadar yakınsa, yayılan SAR seviyesi de o kadar düşüktür. Hücresel cihaz baz istasyonu
anteninden uzaklaştığında veya belirli bir konumdaki sinyal zayıf olduğunda bu değer daha yüksektir.
SAR ölçüm işlemi son derece karmaşıktır ve dünyada SAR testlerini yapma yetkisi olan çok az sayıda
laboratuvar vardır. Hücresel cihaz üreticileri, (maksimum iletişim kapasitesi için) cihazlarını zorlu SAR
testlerinden geçirmek zorundadır. Bu testler Amerikan veya Avrupa yönetmeliklerine uygundur ve ölçülen
maksimum SAR seviyesini gösterir.
Test çok karmaşık olduğu için, cihaz düzenli olarak SAR testinden geçmemektedir. Cihazın SAR seviyesi olası
bir hasar, uygulanan bakım çalışmaları ve orijinal yapısındaki herhangi bir değişiklik nedeniyle ürünün ömrü
boyunca herhangi bir anda ilk yapılan ölçümden farklı olabilir.
Tüketici Koruma Kanunu 5762 - 2002'de (cep telefonları tarafından yayılan iyonize etmeyen radyasyon
hakkında bilgi) hücresel cihazların yaymasına izin verilen maksimum seviye, Avrupa ölçüm yöntemine göre
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10 gram dokuda kilogram başına 2 Watt'tır (W/kg) ve Amerikan ölçüm yöntemine göre 1 gram dokuda 1,6
W/kg'dır.
Not

Bu cihazın yaydığı maksimum SAR seviyesi, İsrail'de kullanılan aktarım yöntemlerine karşılık gelmektedir.

Sağlık ve güvenlik konuları
Hücresel cihaz kullanımının sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve özellikle kanser ile ilişkisi, 1980'li
yıllarda hücresel iletişim teknolojisi kullanıma başladığından beri tartışılmaktadır.
İlk araştırmanın sonuçları 1996'da yayınlanmıştır ve bundan sonra 21. yüzyılın başlarında çok sayıda başka
araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır. Bu araştırmalar, kurallar dahilinde kullanıcılar arasında tümör oluşum
riskinde bir artış olduğunu göstermemiştir. Ancak tüm raporlar bu araştırmalarda belirtilen bekleme
sürelerinin hücresel cihazlardan yayılan radyo frekansına maruz kalma ile vücudun bu dalgalara maruz kalan
bölümlerinde kanser oluşumu arasındaki bağlantıyı değerlendirmek için yeterli olmadığını göstermektedir.
Son on yılda Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) tarafından koordine edilen INTERPHONE
araştırması da dahil olmak üzere, çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Dünya çapında 18 merkez bu
araştırmaya katılmıştır. Yaptıkları kapsamlı analiz sonucunda 10 yıldan uzun süreyle cep telefonu kullanan
kişilerde, hücresel cihazı tümörün oluştuğu yerde tutan kişilerde ve cihazları en fazla kullanan kişilerde
kanser oluşumu riskinin arttığı görülmüştür.
Bilim camiasında, bu bulguların doğru olduğu veya kullanılan yöntemden kaynaklandığı arasında
tartışmalar sürmektedir. Her koşulda, bu araştırmalarda belirtilen maksimum süre ve kullanım miktarının
hücresel cihazların günümüzde kullanım miktarı ile karşılaştırıldığında daha az olduğu bilinmelidir (örneğin
INTERPHONE araştırmasında 12 yıla kadar ve ayda 2 - 2,5 saate kadar kullanım süresi bildirilmiştir).
Bu araştırmalarda son kullanıcı cihazlarına maruz kalma ve cihazın kullanımından kaynaklanan riskler
araştırılmıştır. Çevredeki baz istasyonları ve diğer radyasyon yayan cihazların yaydığı radyasyona maruz
kalma araştırılmamıştır.
Sağlık riskleri konusunda belirsizlik ve nüfusun büyük kısmının yüksek oranda cihazlara maruz kalması
(çocuklar dahil olmak üzere), dünya çapında birçok ülkede hücresel iletişim teknolojisi tarafından yayılan
radyasyona maruz kalma ile ilgili önleyici tedbirler almaya yönlendirmiştir.
Mayıs 2011'de, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) radyo frekansı
elektromanyetik alanlarını insanlar üzerinde B2 seviye kanserojen (kanserojen olabilir anlamına gelir) olarak
sınıflandırmıştır ve bu konuda önleyici tedbirlere dayanan bir yaklaşımı açıkça desteklediğini belirtmiştir.
Sağlık Bakanlığı da mevcut araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde önleyici tedbir ilkesine uymaya
devam edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Sağlık Bakanlığı'nın hücresel cihaz kullanımı hakkında önerileri
Sağlık Bakanlığı, genellikle hücresel cihazların kullanımı ile ilgili olarak çoğu uluslararası kurumun belirlemiş
olduğu “önleyici tedbirler” ilkesine dayalı kılavuz bilgiler vermektedir. Sağlık Bakanlığı bu kılavuz bilgiler
uyarınca aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
• Telefon görüşmeleri sırasında hoparlör veya kablo ile bağlı (kablosuz olmayan) bir mikrofonlu kulaklık
seti veya kulaklık kullanmak ve cihazı gövdenizden uzakta tutmak, yayılan radyo frekansına daha az
maruz kalmanızı sağlar. Bu nedenle cihazı gövdenizden uzakta tutmanız ve telefon görüşmeleri sırasında
üzerinizde taşımamanız önerilir (örneğin kemerinizde, cebinizde veya boynunuza asarak). Hücresel cihazı
kullanarak yaptığınız görüşme sayısını azaltmak ve görüşmeleri kısa tutmak, maruz kalma miktarınızı
azaltmak için basit bir ek yöntemdir.
• Sinyalin zayıf olduğu bölgelerde (nispeten az anten olan yerler veya asansör ve tren gibi elektromanyetik
yalıtımın parazite neden olduğu yerler) yayılan radyasyon seviyesi artar. Bu nedenle bu tür yerlerde
telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Sinyal kalitesi açık bir şekilde hücresel cihazın sinyal çubuğunu
gösterilir. Bu da sinyalin zayıf olduğunu kolayca anlayabilmenizi sağlar.
• Özellikle kanserojen etkenlere maruz kaldığında kanser olma riski olan çocuklar konusunda önlem
almanız ve dikkatli olmanız önerilir. Çocukların hücresel cihazları kullanması yetişkinlerden çok daha geç
başladığı için, hücresel cihazların yaydığı radyo frekansı dalgalarının çocuklar üzerindeki etkileri henüz
araştırılmamıştır. Fiziksel gelişim yaşları ve sağlık sorunlarına karşı hassasiyetleri nedeniyle, beklenen
ömrün uzaması (ve yayılan radyasyona arka arkaya ve daha şiddetli maruz kalma ve uzun vadede ömrün
kısalması) açısından ve çocukların karar verme yetkisi ile ilgili etik konular düşünüldüğünde, çocukların
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cihazı kullanımı ile ilgili özel önlemler alınması önerilir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ebeveynlerin
çocukların hücresel cihazlara maruz kaldığı süreyi sınırlandırmasını, çocukların bu tür cihazları
kullanmaya başladığı yaşa dikkat etmesini, kullanımlarını sınırlandırmasını ve her koşulda hücresel cihazı
kullanırken kablo bağlantılı (kablosuz olmayan) bir mikrofonlu kulaklık, kulaklık veya hoparlör
kullanmalarında kati bir şekilde ısrar etmelerini önerir.
• Sürüş sırasında hücresel cihazın sınırlandırılması ve her koşulda 28b numaralı Trafik Yönetmeliği'ne
uyulması büyük önem taşır. Bu yönetmeliğe göre: “Araç hareket ederken sürücü sabit veya mobil bir
telefon cihazını elinde tutamaz ve hoparlörlü telefon bağlantısı olmadığı sürece bu cihazları kullanamaz,
metin mesajı (SMS) gönderemez veya okuyamaz.” Bu alt yönetmeliğe göre: “hoparlörlü telefon, telefonu
tutmadan kullanmayı mümkün kılan bir cihazdır. Hoparlörlü telefon, telefon cihazının bir parçasıysa bu
cihaz araçta devrilmesini engelleyecek şekilde, dengeli olarak yerleştirilmelidir.” Telefon araçta
sabitlendiğinde, telefon ile hoparlör arasında kablo bağlantısı yerine bir anten ve Bluetooth kablosuz
cihazı ile bağlantı kurulması önerilir.
Hücresel cihazların medikal ekipmanlar üzerindeki etkisi
Çağdaş medikal ekipmanlar genellikle radyo dalgalarına maruz kalmaya karşı etkili bir şekilde
korunmaktadır. Normalde hücresel cihazların yaydığı radyo frekanslarından kaynaklanan parazitler
nedeniyle medikal cihazların arızalanmasından endişe etmeniz gerekmez. Yine de Sağlık Bakanlığı hücresel
cihazların hastaya implante edilen veya hasta tarafından taşınan medikal cihazlardan uzakta tutulmasını (30
- 50 cm) önerir.
Hastane yöneticilerine gönderilen Sağlık Bakanlığı, Tıbbı Yönetim Bölümü Sirküleri (2002), hastanelerde
hücresel cihazların ve iki yönlü telsiz cihazların kullanılmasının hastaların ve aile üyelerinin güvenliği ve
sağlığını riske atmaması gerektiğini belirtmektedir. Sirküler, tıbbi tesislerde hücresel cihaz kullanımının
kesinlikle yasak olduğu ve izin verildiği (yaşam destek sistem ve ekipmanlarının çalıştırıldığı bölgelerden
uygun mesafede olmak kaydıyla) alanları belirtmektedir.
Ek bilgiler
Aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı bağımsız bilgi kaynakları mevcuttur:
WHO – Dünya Sağlık Örgütü - www.who.int/emf
IARC – Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı – www.iarc.fr
FDA - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/default.htm
ICNIRP – Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu – www.icnirp.org
RSC – Kanada Sanat ve Bilim Akademileri – www.rsc.ca
Soreq Nükleer Araştırma Merkezi – www.soreq.gov.il
Çevre Koruma Bakanlığı – www.sviva.gov.il
Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı – www.moital.gov.il
Not

İbranice sürümü önceliklidir.

Fransa (FR)
Basit adımlar, radyo frekanslarına maruziyet düzeyinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Mobil cihazınızın aktarım
gücünü en düşük düzeye indirmek için, ekranda sinyal gücü tarafından gösterildiği şekilde, cihazı optimum
sinyal alışı koşullarında kullandığınızdan emin olun. Genel olarak, bir operatör antenine ne kadar yakınsanız
mobil cihaz tarafından kullanılan güç o kadar düşük olur.
Mevcut bilimsel veriler, mobil cihazların kullanımının özel önlemler gerektirdiğini göstermiyor. Ancak Dünya
Sağlık Örgütü ile Gıda ve İlaç Kurumu, radyo frekanslarına maruziyeti en düşük düzeye indirmek isteyen
kişilerin mobil cihaz kullanımı süresini azaltmalarını ve cihazı baş ve bedenden uzaklaştırmak için mümkün
olan durumlarda bir hands-free aksesuar kullanmalarını öneriyor. Yürürlükteki Fransız kanunları nezdinde,
telefonun hamile kadınların karın bölgelerinden ve çocuklarla ergenlerin alt karın bölgelerinden uzak
tutulmasının önerildiğini size bildirmekle yükümlüyüz.
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Dünyanın geri kalanı (RoW)
SAR ve radyo frekansına maruz kalma ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/
Avustralya, Fiji ve Papua Yeni Gine'de SAR ve radyo frekansına maruz kalma ile ilgili daha fazla bilgi için
Avustralya Komünikasyon Medya Kurumu (ACMA) web sitesini ziyaret edin: acma.gov.au.
Yeni Zelanda'da SAR ve radyo frekansına maruz kalma ile ilgili daha fazla bilgi için Sağlık Bakanlığı web
sitesini ziyaret edin: health.govt.nz
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İhracat yönetmelikleri
Cihaz veya yazılım Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülke/bölgelerin ithalat ve ihracat
yönetmeliklerine tabi olabilir. Bu yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymanız ve bu Sözleşme kapsamında
ürünlerin size teslimatı için gereken tüm ihracat ve ithalat lisanslarını elde etmeniz ve elde tutmanız
gerekmektedir. Önceki hükme halel getirmeksizin, örnek olarak Avrupa Konseyi Yönetmeliği Bölüm II (EC)
428/2009 maddeleri uyarınca belirtilen varış noktalarına bilerek ihraç veya tekrar ihracat yapmamanız ve
özellikle, kısıtlama olmaksızın ABD hükümeti Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Kurumu tarafından idare
edilen İhracat Yönetimi Yönetmeliklerine (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) ve ABD
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Kurumu tarafından yönetilen ekonomik yaptırım yönetmeliklerine
(30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) uymanız gereklidir.
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Lisans anlaşması ve ticari markalar
Son kullanıcı lisans sözleşmesi
Bu cihaz ile temin edilen yazılım ve medya içeriği Sony Mobile Communications Inc. ve/veya bağlı
kuruluşları, tedarikçileri ve lisans verenlerine aittir.
Sony Mobile size yazılımı yalnızca yüklü olduğu veya birlikte temin edildiği cihaz ile birlikte kullanmak için,
münhasır olmayan bir sınırlı lisans verir. Yazılım satılamaz, mülkiyeti aktarılamaz veya başka bir şekilde
verilemez.
Yazılımın kaynak kodu veya herhangi bir bileşenini keşfetmek, yazılımı yeniden üretmek ve dağıtmak veya
yazılım üzerinde değişiklik yapmak için hiçbir teşebbüste bulunmayın. Yazılıma dair hak ve
yükümlülüklerinizi, üçüncü bir şahsa yalnızca yazılımı aldığınız cihaz ile birlikte olmak koşuluyla ve üçüncü
şahıs bu lisans koşullarına bağlı olmayı yazılı olarak kabul ettiği sürece aktarma hakkınız bulunmaktadır.
Bu lisans, bu cihazın yararlı ömrü boyunca geçerli olacaktır. Cihaz üzerindeki haklarınızı üçüncü bir şahsa
yazılı olarak aktararak lisansı sonlandırabilirsiniz.
Bu şart ve koşullardan herhangi birine uyulmaması, lisansı derhal geçersiz hale getirir.
Sony Mobile ve üçüncü şahıs tedarikçi ve lisans verenleri yazılım üzerindeki tüm hak, ünvan ve faydalarını
saklı tutacaktır. Yazılımda üçüncü şahısların içerik veya kodları bulunduğu sürece, bu üçüncü şahıslar bu
koşullardan yararlanacaktır.
Bu lisans Japonya kanunlarına tabidir. Yukarıdaki koşul, uygun olduğu yerlerde tüketici hakları açısından da
geçerlidir.
Cihazınızın yanında temin edilen yazılım ek şart ve koşullar ile temin ediliyorsa, bu gibi hükümler ayrıca
yazılıma sahip olma ve kullanım koşullarınızı da kontrol edecektir.

Ticari markalar, kabuller ve telif hakkı
© 2014-2019 Sony Mobile Communications Inc. ve bağlı kuruluşları.
Xperia, Sony Mobile Communications Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari markadır.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari markadır.
Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari markadır ve söz konusu marka
Sony Mobile tarafından lisans altında kullanılmaktadır.
Burada bahsedilen ürün ve şirket adları, sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret
edin.
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