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Website Καταναλωτών της Sony
Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές
βρίσκονται μόνο σε απόσταση μερικών κλικ. Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού για τον υπολογιστή και
συμβουλές γύρω από την αποτελεσματικότερη χρήση του προϊόντος σας.

Σέρβις και υποστήριξη
Έχετε πρόσβαση σε μία σειρά αποκλειστικών υπηρεσιών όπως:
• Παγκόσμια και τοπικά website που παρέχουν υποστήριξη.
• Ένα παγκόσμιο δίκτυο Κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.
• Ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σέρβις της Sony.
• Μία περίοδο ισχύος εγγύησης. Μάθετε περισσότερα για τους όρους της εγγύησης στην ενότητα Περιορισμένη Εγγύηση.
Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support ή www.sonymobile.com/contact, μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα εργαλεία
υποστήριξης και πληροφορίες. Για υπηρεσίες και λειτουργίες που σχετίζονται με το λειτουργό του δικτύου, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί του.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή με τον τοπικό σας εμπορικό αντιπρόσωπο.
(Για τις κλήσεις θα χρεώνεστε σύμφωνα με τις εθνικές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών εκτός κι αν
πρόκειται για αριθμό χωρίς χρέωση.)
Στην περίπτωση που το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από
τον οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με έναν από τους συνεργάτες σέρβις μας. Για να υποβάλετε μια αξίωση στο πλαίσιο της
περιορισμένης εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς.

Γενικές Οδηγίες για Ασφαλή και Αποτελεσματική Χρήση
Ακολουθείτε αυτές τις γενικές οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για δυσλειτουργία του προϊόντος ή
για την υγεία σας. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία για τη σωστή λειτουργία του, μην παραλείψετε να δώσετε το προϊόν
για έλεγχο σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις προτού το φορτίσετε ή το χρησιμοποιήσετε.

Συστάσεις για τη φροντίδα και την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας
• Να μεταχειρίζεστε πάντα με προσοχή το προϊόν σας και να το διατηρείτε σε καθαρά και χωρίς σκόνη μέρη.
• Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά.
• Μη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα όπου σημειώνεται υπέρβαση των σχετικών ορίων αξιολόγησης IP, εφόσον υφίστανται
(συμπεριλαμβανομένων του νερού μεγάλου βάθους ή/και της πίεσης υγρού ή/και σκόνης), ή μην εκθέτετε σε υπερβολική
υγρασία.
• Για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω
των -10°C(+14°F) ή άνω των +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των
+60°C(+140°F).
• Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
• Μη ρίχνετε, πετάτε ή επιχειρείτε να λυγίσετε τη συσκευή.
• Μην επιχειρήσετε να βάψετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει
να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Sony.
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• Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό και τις οδηγίες του κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής σας, προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν κοντά σε βηματοδότες ή άλλες ιατρικές συσκευές ή εξοπλισμό.
• Διακόψτε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης εκπομπής της συσκευής, όπου
αυτό απαιτείται ή όπου σας ζητηθεί.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σας σε χώρους με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν ή μην εγκαθιστάτε ασύρματες συσκευές στους χώρους επάνω από τους αερόσακους ενός
αυτοκινήτου.
• Προσοχή: Μια οθόνη που έχει ρωγμές ή είναι σπασμένη ενδέχεται να δημιουργήσει αιχμηρά άκρα ή ακίδες που ίσως
προκαλέσουν τραυματισμό κατά την επαφή.
• Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό Bluetooth σε θέσεις που δεν είναι βολικές για αυτό ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να
υποστεί πίεση.
• Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την εκπομπή της
συσκευής μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται η χρήση ακουστικών
με μικρόφωνο.

Παιδιά
Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές
κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν
μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Τροφοδοτικό (Φορτιστής)
Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον
χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή
καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν
το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο
φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την
αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν
φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony μπορεί να ενέχει αυξημένους
κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Μπαταρία
Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας,
χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό
που προορίζεται. Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C(+41°F) και +45°C(+113°F). Μη βάζετε την μπαταρία
στο στόμα σας. Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Απενεργοποιείτε
το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του
σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις
φωνής ή δεδομένων. Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από
συνεργάτες σέρβις της Sony. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony μπορεί να ενέχει αυξημένους
κινδύνους για την ασφάλειά σας. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία Sony που είναι εγκεκριμένη για χρήση με το
προϊόν σας, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE-1725. Η χρήση μη εγκεκριμένης μπαταρίας ενέχει κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης,
διαρροής ή άλλους κινδύνους.
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Προσωπικές ιατρικές συσκευές
Οι συσκευές κινητού ή οι συσκευές με ραδιοπομπούς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία εμφυτευμένου ιατρικού εξοπλισμού.
Μειώστε τον κίνδυνο παρεμβολών διατηρώντας μια απόσταση τουλάχιστον 15 cm(6 in.) μεταξύ του προϊόντος Sony και της
ιατρικής συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Sony στο δεξί σας αυτί, όπου ισχύει. Μη μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη
του πουκαμίσου σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν υποπτεύεστε ότι δημιουργεί παρεμβολές. Για χρήση κοντά σε
προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευθείτε έναν γιατρό και τον κατασκευαστή της συσκευής.

Οδήγηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση συσκευών κινητού στο όχημά σας, εάν δεν έχει
εγκατασταθεί σε αυτό κιτ handsfree με εξωτερική κεραία. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας του
οχήματός σας για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κινητού ή το Bluetooth handsfree σας δε θα επηρεάσει τα ηλεκτρονικά
συστήματα του οχήματος. Θα πρέπει να έχετε διαρκώς την προσοχή σας στραμμένη στην οδήγηση και να τηρείτε τους τοπικούς
νόμους και διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

Λειτουργίες GPS/εντοπισμού θέσης
Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν λειτουργίες GPS/εντοπισμού θέσης. Οι λειτουργίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης παρέχονται
"Ως έχουν" και "Με όλα τα σφάλματα". Η Sony δεν παρέχει καμία περιγραφή ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια τέτοιων
πληροφοριών γεωγραφικής θέσης.
Η χρήση πληροφοριών εντοπισμού από τη συσκευή μπορεί να μην είναι απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα και, επιπλέον, η
διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία εντοπισμού μπορεί
να περιορίζεται ή και να εμποδίζεται εντελώς σε ορισμένα περιβάλλοντα, όπως είναι οι εσωτερικοί χώροι κτιρίων και οι
περιοχές που γειτνιάζουν με κτίρια.
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες GPS με τρόπο που να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση.

Κλήσεις SOS
Οι κλήσεις δεν είναι εξασφαλισμένες σε όλες τις περιπτώσεις. Μη στηρίζεστε ποτέ αποκλειστικά στις συσκευές της Sony Mobile
για επικοινωνίες πρώτης ανάγκης. Οι κλήσεις μπορεί να μην να είναι δυνατές σε όλες τις περιοχές, σε όλα τα δίκτυα ή όταν
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτύου και/ή της συσκευής κινητού. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες συσκευές της
Sony δεν έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης φωνητικών κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων SOS.

Κεραία
Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από τη Sony μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει
την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην
καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ
μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) και Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)
Όταν η συσκευή κινητού ή το Bluetooth handsfree είναι ενεργοποιημένο, εκπέμπει χαμηλά επίπεδα ενέργειας
ραδιοσυχνοτήτων. Έχουν συνταχθεί διεθνείς οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες είναι βασισμένες σε περιοδική και σχολαστική
αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Αυτές οι οδηγίες καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα έκθεσης σε ραδιοκύματα. Οι οδηγίες
προβλέπουν ένα περιθώριο ασφαλείας, μελετημένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των ανθρώπων και να
λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε απόκλιση στις μετρήσεις.
Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας ενέργειας
ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα κατά τη χρήση μιας συσκευής κινητού. Η τιμή του SAR ορίζεται
με βάση το υψηλότερο επίπεδο ισχύος που έχει διαπιστωθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, αλλά επειδή η συσκευή είναι
σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για την πρόσβαση στο επιλεγμένο δίκτυο, τα πραγματικά
επίπεδα SAR μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερα από αυτήν την τιμή. Δεν έχει αποδειχθεί κάποια διαφορά στην ασφάλεια
βάσει διαφορών στην τιμή του SAR.
Τα προϊόντα με ραδιοπομπούς που πωλούνται στις Η.Π.Α. πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών των Η.Π.Α. (Federal Communications Commission, FCC). Όταν απαιτείται, διεξάγονται δοκιμές με τη
συσκευή τοποθετημένη στο αυτί και φερόμενη στο σώμα. Για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα, η συσκευή έχει
υποβληθεί σε δοκιμές τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από το σώμα χωρίς μεταλλικά αντικείμενα πολύ κοντά
στη συσκευή ή χρησιμοποιούμενη σωστά με ένα κατάλληλο αξεσουάρ Sony και φερόμενη στο σώμα. Για λειτουργία με
ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό «Hotspot», χρησιμοποιήθηκε απόσταση διαχωρισμού ίση με 10 mm.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Flight mode
Οι λειτουργίες Bluetooth και Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (WLAN), εφόσον διατίθενται στη συσκευή, μπορούν να
ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη σε Flight mode, ωστόσο αυτό ίσως να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια
μιας πτήσης ή σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται οι ασύρματες μεταδόσεις μέσω ραδιοπομπών. Σε τέτοιους χώρους, θα πρέπει
να έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση πριν ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth ή Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (WLAN) της
συσκευής σας, ακόμα και με τη συσκευή ρυθμισμένη σε Flight mode.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)
Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη
συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το
λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για
να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Sony δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την
εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό
επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να
απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Αξεσουάρ
Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony και να απευθύνεστε πάντα σε
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις. Η Sony δεν διεξάγει δοκιμές σε αξεσουάρ τρίτων. Τα αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσουν
την Έκθεση σε Ενέργεια Ραδιοσυχνοτήτων (RF), την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας, τα επίπεδα έντασης του ήχου, την
ηλεκτρική ασφάλεια και άλλους τομείς. Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και
την ασφάλειά σας ή να μειώσει την απόδοση της συσκευής σας.

Επιλογές προσβασιμότητας/Ειδικές ανάγκες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τερματικό TTY με τη συσκευή σας Sony Mobile. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες
και τις λύσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/accessibility ή επικοινωνήστε με την Sony Mobile στο τηλέφωνο 1-866-766-9374.

Απόρριψη μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα διακομιδής)
Αυτό το σύμβολο στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο διακομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτής της συσκευής, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε περίπτωση
ακατάλληλων χειρισμών απόρριψης αυτής της συσκευής. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στις τοπικές δημοτικές
αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Κάρτα μνήμης
Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε
αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές
ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης,
ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της.
Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης,
χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη βασική μορφή λειτουργικού συστήματος όταν διαμορφώνετε την
κάρτα μνήμης στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής ή επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony.

Κάρτα SIM
Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για
παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM, μιας κάρτας micro SIM με προσαρμογέα που δεν είναι της Sony ή μιας τυπικής κάρτας
SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή
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στη συσκευή σας. Η Sony δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση
ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM.

Προειδοποίηση!
Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα
απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης
• Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
• Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
• Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
• Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή
πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες,
κλπ.
• Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
• Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας
μνήμης.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως.
• Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε
καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.
• Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας
μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή
όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών
πεδίων.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών
Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα,
κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά
δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Sony δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Για συσκευές που υποστηρίζουν δυνατότητες τρισδιάστατης προβολής
Κατά την προβολή τρισδιάστατων εικόνων που έχουν ληφθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή, εφόσον ισχύει, σε μια οθόνη
συμβατή με 3D, ενδέχεται να διαπιστώσετε δυσφορία με τη μορφή καταπόνησης των ματιών, κούρασης ή ναυτίας. Για να
αποτρέψετε αυτά τα συμπτώματα, συνιστούμε να κάνετε τακτικά διαλείμματα. Ωστόσο, θα χρειαστεί να καθορίσετε μόνος(-η)
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σας τη διάρκεια και τη συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων, καθώς οι παράμετροι αυτές διαφέρουν ανάλογα με το
άτομο. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε είδος δυσφορίας, διακόψτε την προβολή τρισδιάστατων εικόνων έως ότου αισθανθείτε
καλύτερα και, αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με
τη συσκευή ή το λογισμικό που έχετε συνδέσει ή χρησιμοποιείτε με τη συγκεκριμένη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι η όραση των
παιδιών βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης (ιδιαίτερα στα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών). Συμβουλευτείτε έναν παιδίατρο ή
οφθαλμίατρο προτού επιτρέψετε στο παιδί σας να δει τρισδιάστατες εικόνες και βεβαιωθείτε ότι το παιδί τηρεί τις παραπάνω
προφυλάξεις κατά την προβολή αυτών των εικόνων.

Προειδοποίηση σχετικά με τους δυνατούς ήχους!
Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη
Το λογισμικό που παρέχεται μαζί με αυτήν τη συσκευή και τα πολυμέσα της αποτελεί ιδιοκτησία της Sony Mobile
Communications Inc. ή/και των θυγατρικών εταιρειών και των προμηθευτών και δικαιοπαρόχων της.
Η Sony σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια για τη χρήση του λογισμικού αποκλειστικά σε συνδυασμό με
τη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένο ή μαζί με την οποία παρέχεται. Δεν πωλείται, μεταβιβάζεται ή με άλλον τρόπο
μεταφέρεται η κυριότητα επί του λογισμικού.
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μέσου για την ανακάλυψη του πηγαίου κώδικα ή οποιουδήποτε συστατικού μέρους
του λογισμικού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή ή η τροποποίηση του λογισμικού. Δικαιούστε να
μεταβιβάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς το λογισμικό σε τρίτο μέρος, αποκλειστικά μαζί με τη συσκευή με την
οποία λάβατε το λογισμικό και υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος συμφωνεί εγγράφως να δεσμεύεται από τους όρους της
παρούσας Άδειας Χρήσης.
Η παρούσα άδεια χρήσης ισχύει καθ' όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της παρούσας συσκευής. Μπορεί να τερματιστεί
μεταβιβάζοντας εγγράφως τα δικαιώματά σας επί της συσκευής σε ένα τρίτο μέρος.
Η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιονδήποτε εξ αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα τερματίζει άμεσα την ισχύ της
άδειας χρήσης.
Η Sony και οι τρίτοι προμηθευτές και δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους κυριότητας και τα
εμπράγματα δικαιώματα επί του λογισμικού. Στο βαθμό που το λογισμικό περιέχει υλικό ή κώδικα τρίτου μέρους, τα εν λόγω
τρίτα μέρη θα είναι δικαιούχοι αυτών των όρων.
Η παρούσα άδεια χρήσης διέπεται από το ιαπωνικό δίκαιο. Κατά περίπτωση, τα ανωτέρω ισχύουν για τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα δικαιώματα των καταναλωτών.
Σε περίπτωση που το λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας παρέχεται με επιπλέον όρους και
προϋποθέσεις, οι ον λόγω όροι θα διέπουν επίσης την από μέρους σας κατοχή και χρήση του λογισμικού.

Κανονισμοί περί εξαγωγών
Κανονισμοί περί εξαγωγών: Η συσκευή ή το λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται στις διατάξεις ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς και θα λάβετε και διατηρείτε κάθε άδεια εξαγωγής και εισαγωγής που απαιτείται για την παράδοση των
αγαθών σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, και ως παράδειγμα, δεν θα
εξαγάγετε ούτε θα επανεξαγάγετε εν γνώσει σας αγαθά στους προορισμούς που καθορίζονται με βάση τα άρθρα του κεφαλαίου
II του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕΚ) 428/2009 και ειδικότερα, και χωρίς περιορισμούς, θα συμμορφώνεστε
επίσης προς τους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. («EAR», 15 C.F.R. §§ 730-774, http://
www.bis.doc.gov/ ) που επιβάλλει το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου
Εμπορίου (Department of Commerce) και προς τους κανονισμούς περί οικονομικών κυρώσεων (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,.,
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) που επιβάλλει το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών στοιχείων (Office
of Foreign Assets Control) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (U.S. Department of Treasury).

Περιορισμένη Εγγύηση
Η Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, ή η τοπική θυγατρική της εταιρείας, παρέχει τη συγκεκριμένη
Περιορισμένη Εγγύηση για τη συσκευή κινητού σας, το γνήσιο αξεσουάρ που παραδόθηκε με τη συσκευή κινητού σας και/ή το
προϊόν φορητού υπολογιστή (εφεξής αναφερομένου ως «Προϊόν»).
Εάν το Προϊόν σας χρειαστεί επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα όπου
πραγματοποιήσατε την αγορά ή απευθυνθείτε στο τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony (ενδέχεται να ισχύουν εθνικές
χρεώσεις) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com για περισσότερες πληροφορίες.
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Η εγγύησή μας
Βάσει των όρων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Sony εγγυάται ότι το παρόν Προϊόν είναι απαλλαγμένο από
ελαττώματα σχεδιασμού, υλικών και εργασίας, κατά το χρόνο της αρχικής αγοράς του από τον καταναλωτή. Η παρούσα
Περιορισμένη Εγγύηση θα διαρκεί για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος της συσκευής
κινητού σας και για περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος για όλα τα γνήσια αξεσουάρ
(όπως η μπαταρία, ο φορτιστής το κιτ handsfree), τα οποία ενδέχεται να συνοδεύουν τη συσκευή σας.

Οι υποχρεώσεις μας
Εάν, κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, αυτό το Προϊόν αδυνατεί να λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και
λειτουργίας, λόγω ελαττωμάτων στον σχεδιασμό, τα υλικά ή την κατασκευή, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι
συνεργάτες σέρβις της Sony στη χώρα/περιοχή* όπου αγοράσατε το Προϊόν, κατά την κρίση τους, θα επισκευάσουν το Προϊόν,
θα το αντικαταστήσουν ή θα προβούν στην επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για την αγορά του Προϊόντος,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν.
Η Sony και οι συνεργάτες σέρβις της διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν έξοδα διαχείρισης εάν διαπιστωθεί ότι ένα Προϊόν
που επιστράφηκε δεν καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες μπορεί
να χαθούν κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του Προϊόντος της Sony που διαθέτετε. Επί του παρόντος, ενδέχεται η
ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή τεχνικοί περιορισμού να μην επιτρέψουν στη Sony να προβεί στη δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας ορισμένων λήψεων. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών
οποιουδήποτε είδους και δεν θα προσφέρει καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει πάντοτε
να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Προϊόν Sony που διαθέτετε,
όπως π.χ. λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε το Προϊόν σας Sony για επισκευή ή
αντικατάσταση.

Όροι
1. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον, μαζί με το Προϊόν που πρόκειται να επισκευαστεί ή να
αντικατασταθεί, επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς για το συγκεκριμένο Προϊόν που εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Sony, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο αριθμός σειράς**. Η Sony επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της εγγυήσεως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί μετά
από την αρχική αγορά του Προϊόντος.
2. Εάν η Sony επισκευάσει ή αντικαταστήσει το Προϊόν, η επισκευή για το εν λόγω ελάττωμα ή το αντικαταστημένο Προϊόν θα
καλύπτεται από εγγύηση για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής περιόδου ισχύος εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες
από την ημερομηνία επισκευής, για όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να
γίνει με λειτουργικά ισοδύναμη επισκευασμένη συσκευή. Τα ελαττωματικά τμήματα ή εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν
περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Sony.
3.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν αστοχία του Προϊόντος η οποία οφείλεται σε:
Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
•
•
•

Χρήση σε περιβάλλοντα όπου σημειώνεται υπέρβαση των σχετικών ορίων αξιολόγησης IP, εφόσον υφίστανται
(συμπεριλαμβανομένης της βλάβης λόγω έκθεσης σε υγρό ή της ανίχνευσης υγρών μέσα στη συσκευή εξαιτίας αυτής της
χρήσης).
Κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του Προϊόντος της Sony.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει τυχόν αστοχίες του Προϊόντος εξαιτίας ατυχημάτων, τροποποιήσεων ή προσαρμογών στο
λογισμικό ή το υλικό (hardware) ή περιστατικών ανωτέρας βίας.
Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί περισσότερες από εκατό φορές. Ωστόσο,
κάποια στιγμή θα εξαντληθεί εντελώς – αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα και αποτελεί φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Πρέπει
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να αντικαταστήσετε την μπαταρία όταν ο χρόνος ομιλίας ή αναμονής γίνει σημαντικά μικρότερος. Η Sony συνιστά να
χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Sony.
Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές στη φωτεινότητα και τα χρώματα της οθόνης. Ενδέχεται να
υπάρχουν μικροσκοπικές φωτεινές ή σκουρόχρωμες κουκκίδες στην οθόνη. Αυτό παρατηρείται όταν μεμονωμένες κουκίδες
παρουσιάζουν βλάβη και δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Δύο ελαττωματικά pixel θεωρούνται αποδεκτά.
Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές στην εμφάνιση των εικόνων της κάμερας. Αυτό δεν είναι
ασυνήθιστο και η μονάδα της κάμερας δεν θεωρείται ελαττωματική.
4. Καθώς το σύστημα δικτύου κινητής τηλεφωνίας, με βάση το οποίο λειτουργεί το προϊόν, παρέχεται από εταιρεία που είναι
ανεξάρτητη από τη Sony, η Sony δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη, τις υπηρεσίες ή
την εμβέλεια αυτού του συστήματος.
5. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του Προϊόντος που προκλήθηκαν από εγκατάσταση, τροποποιήσεις, ή επισκευή ή
άνοιγμα του Προϊόντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από τη Sony.
6.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις αστοχίες του Προϊόντος που προκλήθηκαν από χρήση αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών
συσκευών, οι οποίες δε φέρουν την ένδειξη γνησιότητας της Sony και οι οποίες δεν προορίζονται για χρήση με το Προϊόν.
Η Sony αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, για αστοχίες που προκαλούνται στο Προϊόν ή σε περιφερειακές
συσκευές ως αποτέλεσμα ιών, δούρειων ίππων, λογισμικού κατασκοπείας ή άλλου κακόβουλου λογισμικού. Η Sony
συνιστά ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε κατάλληλο λογισμικό προστασίας από τους ιούς στο Προϊόν σας και σε κάθε
περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτό, όπως αρμόζει, και να το ενημερώνετε τακτικά για την καλύτερη
προστασία της συσκευής σας. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι το λογισμικό αυτού του είδους δεν προστατεύει ποτέ εξ
ολοκλήρου το Προϊόν σας ή τις περιφερειακές συσκευές του και η Sony αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε
περίπτωση που κάθε τέτοιο λογισμικό προστασίας από τους ιούς αποτύχει να εκπληρώσει τον προβλεπόμενο σκοπό του.

7. Η παρέμβαση στις σφραγίδες του Προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.
8. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η SONY Ή ΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΚΔΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της
διάρκειας των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω ενδέχεται να μην
ισχύουν στην περίπτωσή σας.
Η εγγύηση που παρέχεται δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
ούτε και τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή που εγείρονται από το συμβόλαιο αγοράς/πώλησης.

Όροι που αφορούν συγκεκριμένες χώρες
Αν αγοράσατε το Προϊόν σε μια χώρα-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στην Ελβετία ή την Τουρκία και το εν
λόγω προϊόν προοριζόταν για πώληση στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή την Τουρκία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
σέρβις για το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή της Τουρκίας χρειαστεί, σύμφωνα με τις συνθήκες
εγγύησης που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα, εφόσον ένα πανομοιότυπο Προϊόν πωλείται στην εν λόγω χώρα/περιοχή από
κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony. Για να μάθετε αν το Προϊόν σας πωλείται στη χώρα στην οποία βρίσκεστε,
καλέστε το τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες παρά μόνο στη χώρα της αρχικής αγοράς. Αυτό ίσως οφείλεται, για παράδειγμα, στο ότι το Προϊόν σας έχει
εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία που διαφέρουν από τα αντίστοιχα μοντέλα που πωλούνται σε άλλες χώρες. Σημειώστε, επίσης,
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιδιόρθωση Προϊόντων με κλείδωμα SIM
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** Σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες (όπως, για παράδειγμα, μια έγκυρη κάρτα
εγγύησης).

Εμπορικά σήματα, αναγνώριση και πνευματικά δικαιώματα
©2015 Sony Mobile Communications Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες. Με την επιφύλαξη παντός
νομίμου δικαιώματος.
Η ονομασία Xperia αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Mobile Communications Inc.
Η επωνυμία Sony αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.
Η ονομασία Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση
αυτού του σήματος από τη Sony γίνεται κατόπιν αδείας.
Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.
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www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

Important information

©2015

Sony Consumer Web site
At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a
few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to
use your product more efficiently.

Service and support
You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:
• Global and local Web sites providing support.
• A global network of Contact Centers.
• An extensive network of Sony service partners.
• A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the Limited Warranty
section.
At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest
support tools and information. For operator-specific services and features, please contact
your network operator.
You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged
according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)
If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or
one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is
required.

Guidelines for Safe and Efficient Use
Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or
product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked
by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products
• Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
• Warning! May explode if disposed of in fire.
• Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded
(including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess
humidity.
• For optimum performance, the product should not be operated in temperatures
below -10°C(+14°F) or above +45°C(+113°F). Do not expose the battery to
temperatures above +60°C(+140°F).
• Do not expose to flames or lit tobacco products.
• Do not drop, throw or try to bend the product.
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• Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony
authorised personnel should perform service.
• Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device
manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or
equipment.
• Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the
device, where required or requested to do so.
• Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
• Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a
car.
• Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be
harmful upon contact.
• Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to
pressure.
• Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is
transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile
devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain
small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in
damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before
cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed
by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To
avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully
charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety
risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before
initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between
+5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the
battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the
battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features
selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or
replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased
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safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with
the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of
fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment.
Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the
Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when
applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect
interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician
and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles
unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the
vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree
will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving
at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving
must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is
provided “As is” and “With all faults”. Sony does not make any representation or warranty as
to the accuracy of such location information.
Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and
may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality
may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas
adjacent to buildings.
Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices
for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when
certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some
Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce
performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established
limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and
can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels
of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted
levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the
safety of all persons and to account for any variations in measurements.
Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the
body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified
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power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum
power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this
value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.
Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal
Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is
placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been
tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the
vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn
on the body. When operating with “Hotspot” functionality engaged, a separation distance of
10 mm was used.
For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device,
can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas
where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper
authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful
applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the
device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or
represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however
reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting
applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources,
using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the
mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not
test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance,
loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk
to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on
accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at
1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the
European Union and other European countries with separate collection
systems)

This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated
as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve

5

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please
contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where
you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible
with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities
of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the
product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before
purchase or use.
Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a
compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the
memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony
contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM
card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a
standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM
card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any
damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not
insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use
• Do not expose the memory card to moisture.
• Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
• Do not strike, bend, or drop the memory card.
• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
• Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat
such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
• Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
• Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
• Check you have inserted the memory card correctly.
• Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The
memory card may not operate properly unless fully inserted.
• We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible
for any loss or damage to content you store on the memory card.
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• Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory
card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the
memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset.
Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered.
Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility
for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you
may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these
symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for
yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the
individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you
feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions
supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note
that a child’s eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of
6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and
make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement
Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications
Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.
Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction
with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold,
transferred or otherwise conveyed.
Do not use any means to discover the source code or any component of the software,
reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer
rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with
which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by
the terms of this Licence.
This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by
transferring your rights to the device to a third party in writing.
Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence
immediately.
Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to
the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such
third parties shall be beneficiaries of these terms.
This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to
statutory consumer rights.
In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is
provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your
possession and usage of the software.
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Export regulations
Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations
of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these
applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license
required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the
foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to
destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC)
428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government
Export Administration Regulations (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/)
administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic
sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/
ofac/) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company,
provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your
mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as “Product”).
Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was
purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit
www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free
from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a
consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original
date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year
following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the
battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due
to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service
partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either
repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and
conditions stipulated herein.
Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product
is found not to be under warranty according to the conditions below.
Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be
lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by
applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of
certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind
and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all
the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts
before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions
1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued
by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is
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presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse
warranty service if this information has been removed or changed after the original
purchase of the Product from the dealer.
2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the
replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period
or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement
may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or
components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
• Normal wear and tear.
• Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded
(including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such
use).
• Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and
maintenance of the Product.
Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or
hardware modification or adjustment, or acts of God.
A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times.
However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear
and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the
battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.
Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There
may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have
malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.
Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is
nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.
4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier
independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability,
coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or
repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of
accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories
intended for use with the Product.
Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to
the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other
malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection
software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and
update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such
software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims
all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to
fulfil its intended purpose.
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7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN
THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED
WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE
FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or
exclusions may not apply to you.
The warranty provided does not affect the consumer’s statutory rights under applicable
legislation in force, nor the consumer’s rights against the dealer arising from their sales /
purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area
(EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in
the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA
country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country
in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by
an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in,
please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be
available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your
Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in
other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIMlocked Products.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund
for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in
Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road
Villawood NSW 2163.
** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be
requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright
©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.
Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.
Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.
Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such
mark by Sony is under license.
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All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered
trademarks of their respective owners.
Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more
information.
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www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
1222-9269.10

