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Sony Consumer webhely
A www.sonymobile.com/support webhely ügyfél-támogatási részéről mindössze

néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a számítógépes
szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek
is.

Szolgáltatások és terméktámogatás
Számos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz:
• globális és helyi terméktámogatási webhelyek,
• globális ügyfélszolgálati hálózat,
• a Sony szervizpartnereinek kiterjedt hálózata,
• jótállási időszak. A jótállás feltételeiről a Korlátozott jótállás című tájékoztatásban
olvashat bővebben).
A www.sonymobile.com/support vagy a www.sonymobile.com/contact weboldalon
megtalálhatja a legújabb terméktámogatási eszközöket és tudnivalókat. A hálózati
üzemeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzemeltetőtől kaphat
bővebb információt.
Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a helyi márkakereskedőhöz. (A hívásért a helyi
adókat is tartalmazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszám díjmentesen
hívható.)
Ha a termék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, amelytől
beszerezte, illetve valamelyik szervizpartnerünkhöz. Jótállási igényének
érvényesítéséhez szükség van a vásárlást bizonyító dokumentumra.

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz
Kövesse az ebben a részben ismertetett irányelveket. Ennek elmulasztása
egészségkárosodás kockázatához, illetve a termék meghibásodásához
vezethet. Ha bármilyen kétsége merül fel a termék helyes működésével
kapcsolatban, ellenőriztesse a terméket egy hivatalos szervizpartnerrel, mielőtt feltölti
vagy használni kezdi azt.

A termékek gondozására és biztonságos használatára vonatkozó
javaslatok
• Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
• Figyelem! Tűzbe dobva felrobbanhat.
• Ne használja a vonatkozó IP-besorolási korlátozásokat meghaladó mértékű
környezetben (többek között nagy mélységű és/vagy nagy nyomású folyadékban és/
vagy porban), illetve ne tegye ki magas páratartalom hatásának.
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• Az optimális teljesítmény érdekében ne használja a terméket -10°C alatti,
illetve +45°C fölötti környezeti hőmérséklet mellett. Ne tegye ki az
akkumulátort +60°C fölötti hőmérséklet hatásának.
• Ne tegye ki a termékeket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.
• Ne ejtse le, ne dobja el, illetve ne próbálja meghajlítani a terméket.
• Ne fesse át, illetve ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a
terméket. Csak a Sony által felhatalmazott szakemberek végezhetik el a
javítást.
• Mielőtt a terméket beültetett szívritmus-szabályozó (pacemaker), illetve más
egészségügyi eszköz vagy készülék közelében használná, konzultáljon hivatalos
egészségügyi szakemberrel, és olvassa el az egészségügyi eszköz gyártója által
biztosított tudnivalókat.
• Ne használjon elektronikus eszközöket, illetve kapcsolja ki az eszköz rádiófrekvenciás
adó-vevő funkcióját azokon a helyeken, ahol tilos azt használni, illetve ahol erre
felszólítják.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony vagy
robbanásveszélyes gázokat tartalmazhat.
• Ne tegye a terméket, illetve ne szereljen semmilyen más vezeték nélküli berendezést
sem a gépkocsi légzsákjai fölötti részre.
• Vigyázat! Ha megreped vagy eltörik a készülék képernyője, a keletkező élek vagy
szilánkok sérülést okozhatnak.
• Ne használja a Bluetooth headsetet kényelmetlen módon, illetve nyomásnak kitett
helyzetben.
• Kerülje el a bőrével való, hosszú ideig tartó érintkezést. A készülék sugárzásakor
kiváltott hő irritálhatja a bőrét. Hosszú telefonhívásokhoz ajánlott kihangosítót
használni.

Gyermekek

Figyelem!Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak
az eszközzel vagy annak tartozékaival. Balesetet okozhatnak maguknak vagy
másoknak. A termékek olyan kis alkatrészeket is tartalmazhatnak, amelyek leválhatnak,
és ezeket a gyermekek lenyelhetik.
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Tápegység (töltő)

A tápegységet (töltőt) csak a terméken megjelölt típusú energiaforráshoz
csatlakoztassa. Ne használja a szabadban, illetve nedves helyen. A tápegység (töltő)
kábelét ne módosítsa, továbbá óvja meg a sérülésektől és a külső erőhatásoktól.
Tisztításkor szüntesse meg az egység hálózati tápellátását. Ne módosítsa a
tápcsatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy
villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez. A csatlakoztatott tápegység (töltő) kis
mennyiségű áramot mindig felvesz. A felesleges áramfogyasztás kiküszöbölése
érdekében válassza le a tápegységet (töltőt) a termék akkumulátorának teljes
feltöltődése után. A nem Sony márkájú töltők használata fokozott biztonsági
kockázatot jelenthet.

Akkumulátor

Az új vagy a hosszabb ideig nem használt akkumulátorok kapacitása átmenetileg
alacsonyabb lehet. Az első használat előtt mindig teljesen töltse fel az akkumulátort. A
termékeket csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátort csak +5 °C (+41 °F) és
+45 °C (+113 °F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni. Ne vegye a szájába az
akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor csatlakozói más fémes tárggyal
érintkezzenek. Kapcsolja ki a terméket, mielőtt kivenné annak akkumulátorát. Az
akkumulátorok teljesítménye függ többek között a hőmérséklettől, a térerősségtől, a
használati szokásoktól, valamint a választott szolgáltatásoktól és a beszéd- vagy
adatátviteli műveletektől. A beépített akkumulátorok eltávolítását és cseréjét csak a
Sony szervizpartnerei végezhetik. A nem Sony márkájú akkumulátorok használata
fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. A Termék akkumulátorát csak olyan Sony
akkumulátorra cserélje ki, amelyet az IEEE-1725 szabvány szerint minősítettek a
Termékhez. Minősítés nélküli akkumulátor használata tűz- vagy robbanásveszélyt,
szivárgásveszélyt, illetve más típusú kockázatot jelenthet.

Személyi orvosi készülékek

A mobileszközök / eszközök hatással lehetnek a beültetett egészségügyi készülékek
működésére. A készülékek zavaró hatásának kockázata csökkenthető, ha legalább
15 cm(6 hüvelyk) távolságot tart a Sony eszköz és az egészségügyi készülék között. A
Sony eszközt lehetőleg a jobb fülével használja. Ne hordja az eszközt szivarzsebben
vagy ingzsebben. Kapcsolja ki az eszközt, ha interferencia kialakulására gyanakszik. Ha
egészségügyi eszköz közelében használja, konzultáljon hivatalos egészségügyi
szakemberrel és olvassa el az egészségügyi eszköz gyártója által biztosított
tudnivalókat.

Autóvezetés

Bizonyos esetekben egyes járműgyárak megtiltják a mobileszköz kihangosító és külön
külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járművekben. Forduljon a gépjármű
gyártójának képviseletéhez annak ellenőrzése céljából, hogy a mobileszköz vagy a
Bluetooth kihangosító nem zavarhatja-e meg a jármű elektronikus rendszereit. Mindig
szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és tartsa be a vezeték nélküli eszközök vezetés
közben való használatát esetleg tiltó valamennyi helyi törvényt és szabályozást.
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GPS alapú és helymeghatározási szolgáltatások

Egyes termékek GPS alapú és helymeghatározási szolgáltatásokat is kínálnak. A
helymeghatározási szolgáltatásokat „adott állapotukban” és „minden hibájukkal együtt”
nyújtják. A Sony semmilyen állítást nem tesz és semmilyen garanciát nem vállal a
helymeghatározási szolgáltatások pontosságára vonatkozóan.
A helymeghatározási szolgáltatások készüléke általi elérése nem feltétlenül lesz hibáktól
és megszakításoktól mentes, továbbá a hálózati szolgáltatások elérhetőségétől is függ.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a szolgáltatások csökkentett szinten működnek
vagy egyáltalán nem működnek bizonyos környezetekben (például épületekben vagy
épületek közelében).
Vigyázat! A GPS-funkciókat ne használja olyan módon, hogy az elvonja figyelmét a
járművezetéstől.

Segélyhívások

A hívások sikeressége nem garantálható minden helyzetben. Soha ne támaszkodjon
kizárólag a Sony Mobile eszközeire, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs
lehetőségre. Egyes területeken, némelyik hálózatban, illetve bizonyos hálózati
szolgáltatások és/vagy mobileszköz-funkciók használata esetén nem lehetségesek
hívások. Egyes Sony eszközök nem képesek a hanghívás támogatására, beleértve a
segélyhívásokat is.

Antenna

A nem a Sony által forgalmazott antennák használata károsíthatja az eszközt, továbbá
teljesítménycsökkenést és a megállapított határértékeknél magasabb SAR-jelszintet
eredményezhet. Ügyeljen arra, hogy kezével ne takarja el az antennát, mert ez
ronthatja a beszédátvitel minőségét, megnövelheti a termék teljesítményigényét, illetve
lerövidítheti a beszélgetési és a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a fajlagos abszorpciós ráta
(SAR)
Bekapcsolt állapotban a mobileszköz és a Bluetooth kihangosító alacsony szintű
rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsát ki. Időszakos vizsgálatok és tudományos
tanulmányok átfogó elemzése útján nemzetközi biztonsági irányelveket állapítottak
meg. Ezek az irányelvek a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan
engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek jelentős biztonsági
ráhagyást tartalmaznak, így biztonságot garantálnak mindenki számára, a mérési
módszerektől függetlenül.
Az SAR (fajlagos abszorpciós ráta) a test által a mobileszköz használata közben
felfogott rádiófrekvenciás energia mennyiségének meghatározására szolgál. Az SARértéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján
határozzák meg, de a mobileszköz tényleges SAR-szintje normál használat közben
ennél jóval alacsonyabb lehet, mivel az eszközök kialakításuk révén mindig csak a
kiválasztott hálózat eléréséhez minimálisan szükséges energiát használják. A
különböző SAR-értékek nem jelentenek feltétlenül arányosan különböző
biztonságossági szintet.
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Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott, rádió adó-vevő funkcióval
rendelkező termékeket a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (Federal
Communications Commission, FCC) tanúsítania kell. A teszteket az előírásoknak
megfelelő helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve a testen hordva) kell
elvégezni. Az eszközt tesztelték a ruházatban vagy a testen hordva történő
üzemeltetés szempontjából, úgy hogy legalább 15 mm-es távolságban van a testtől, és
nincsenek fémtárgyak az eszköz közelében, illetve hogy a Sony által kínált, megfelelő
tartozékkal használják a testen hordva. Bekapcsolt “hotspot” funkció mellett 10 mm-es
távolság került alkalmazásra.
Az SAR-értékekre és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó további
tudnivalók megtalálhatók a következő webhelyen: http://blogs.sonymobile.com/aboutus/sustainability/health-and-safety/sar/.

Repülőgépes mód

Ha az eszköz rendelkezik Bluetooth vagy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)
funkcióval, Repülőgépes módban bekapcsolhatja ezeket, de használatuk tilos lehet a
repülőgépek fedélzetén, illetve más helyeken is, ahol a rádió adó-vevők használata
nem engedélyezett. Ilyen helyeken és esetekben mindig kérje az illetékesek engedélyét
akkor is, ha Repülőgépes módban szeretné bekapcsolni a Bluetooth vagy a WLAN
funkciót.

Kártékony szoftverek

A kártékony szoftverek (rosszindulatú alkalmazások, angol gyűjtőnevükön: malware)
olyan szoftverek, amelyek kárt tehetnek az eszközben. Ilyen kártékony szoftverek és
rosszindulatú alkalmazások például a vírusok, a féregprogramok, a kémprogramok és
más kéretlenül települő programok. Az eszköz rendelkezik biztonsági funkciókkal a
kártékony programok elleni védekezéshez, azonban a Sony nem állítja és nem
garantálja, hogy az eszköz ezáltal védett lenne a kártékony programok behatolása
ellen. A kártékony programok által jelentett kockázatok csökkenthetők, ha tartalom
letöltésekor vagy alkalmazások fogadásakor elővigyázatosan jár el, nem nyit meg és
nem válaszol meg ismeretlen feladójú üzeneteket, csak biztonságos szolgáltatásokon
keresztül kapcsolódik az internethez, illetve csak ismert és megbízható forrásból tölt le
tartalmat a mobileszközre.

Tartozékok

Csak Sony márkájú, eredeti tartozékokat használjon, továbbá kizárólag a hivatalos
szervizpartnerek szolgáltatásait vegye igénybe. A Sony nem teszteli a független gyártók
által készített tartozékokat. A használt tartozékok befolyásolhatják a rádiófrekvenciás
energia kibocsátását, a rádió adó-vevő teljesítményét, a hangerőt, az elektromos
biztonságot, illetve más tényezőket is. A független gyártók által készített tartozékok és
cserealkatrészek használata egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthet, illetve
csökkentheti a termék teljesítményét.

Kisegítő lehetőségek/különleges igények

Sony Mobile készülékével használhatja a TTY-terminálját. Ha további információra van
szüksége a speciális igényű személyeknek szóló kisegítő lehetőségekről és
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megoldásokról, keresse fel a blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/
accessibility weboldalt, vagy hívja fel a Sony Mobile-t a 1-866-766-9374
telefonszámon.

Régi elektromos és elektronikus készülékek kidobása (az Európai
Unióban és a különböző gyűjtőrendszereket használó más európai
országokban érvényes)

Ez a készüléken vagy a csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket
nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a készüléket el kell juttatni az
elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó megfelelő
gyűjtőhelyre.
A készülék megfelelő helyre történő eljuttatásával segít megelőzni a környezetre és az
egészségre esetlegesen ártalmas következményeket, amelyeket a készülék
hulladékként való helytelen kezelése előidézhet. Az anyagok újrahasznosításával
megőrizhetők a természeti erőforrások. A készülék újrahasznosításával kapcsolatos
részletesebb információkért forduljon a helyi polgári hatósághoz, a
környezetgazdálkodási szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket
vásárolta.

Memóriakártya

Ha a terméket egy kivehető memóriakártyával együtt szállítják, az adott memóriakártya
általában kompatibilis a megvásárolt eszközzel, de nem feltétlenül kompatibilis más
készülékekkel és azok minden memóriakártya-kezelési funkciójával. Más készülék
megvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze a kompatibilitást. Ha a termék
rendelkezik beépített memóriakártya-olvasóval, memóriakártya megvásárlása vagy
használata előtt ellenőrizze annak kompatibilitását.
A memóriakártyákat általában formázva szállítják. Ha szeretné újraformázni a
memóriakártyát, csak kompatibilis készüléken tegye ezt. Ha a memóriakártyát
számítógép segítségével formázza, ne alkalmazza az operációs rendszerek
szabványos formázási módját. A részletekért lapozza fel a készülék használati
útmutatóját, vagy forduljon a Sony ügyfélszolgálathoz.

SIM kártya

Ha az eszköz normál méretű SIM kártya nyílással rendelkezik, és nem kompatibilis
méretű SIM kártyát (például Micro SIM kártyát, Micro SIM kártyát nem Sony adapterrel,
vagy Micro SIM kártya méretűre vágott SIM kártyát) helyez a SIM kártya nyílásba, azzal
véglegesen károsíthatja a SIM kártyát vagy az eszközt. A Sony nem vállal jótállást és
felelősséget a nem kompatibilis vagy módosított SIM kártya használatából eredő
károkért.

Vigyázat!

Ha az eszköznek a telefonba vagy más készülékbe való beillesztéséhez adapter
szükséges, ne próbálja meg közvetlenül, a szükséges adapter nélkül behelyezni a
memóriakártyát.
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A memóriakártya használata során betartandó óvintézkedések
• Óvja a memóriakártyát a nedvességtől.
• A memóriakártyán található érintkezőket ne érintse meg ujjaival vagy valamilyen
fémtárggyal.
• Ne ejtse le, ne ütögesse és ne próbálja meghajlítani a memóriakártyát.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a memóriakártyát.
• Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nedvességnek vagy korrozív hatásoknak
kitett helyen, nagy melegben (például nyáron bezárt autóban), közvetlen napfénynek
kitett helyen, hősugárzó közelében stb.
• A memóriakártya-adapter végét ne próbálja meg nagy erővel megnyomni vagy
meghajlítani.
• Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya-adapter nyílásába ne kerüljön por, piszok vagy
valamilyen tárgy.
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be a memóriakártyát.
• A memóriakártyát mindig olyan mélyen tolja be a használt memóriakártya-adapterbe,
amennyire csak lehetséges. A nem teljesen betolt memóriakártya esetleg nem
működik megfelelően.
• Javasoljuk, hogy fontos adatairól készítsen biztonsági mentést. A gyártó nem vállal
felelősséget a memóriakártyán tárolt adatok elvesztéséért vagy károsodásáért.
• A memóriakártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek a memóriakártya
vagy a memóriakártya-adapter kihúzásakor, ha a memóriakártya formázása közben
áramkimaradás lép fel vagy kikapcsolja a készüléket, az adatok írása vagy kiolvasása
közben, illetve ha a memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy erős elektromos
mező hatásának kitett környezetben használják.

A személyes adatok védelme

A termék kidobása előtt törölje az azon tárolt személyes adatokat. Az adatok
törléséhez hajtsa végre az eszköz teljes alaphelyzetbe állítását. Az adatoknak az
eszköz memóriájából való törlése nem biztosítja, hogy a törölt adatok ne legyenek
visszaállíthatók egy későbbi felhasználó által. A Sony nem vállal garanciát arra
vonatkozóan, hogy a törölt adatok nem lesznek visszaállíthatók, és semmilyen
felelősséget nem vállal az ilyen adatok későbbi kitudódása vagy jogosulatlan
használata esetén, még akkor sem, ha végrehajtotta a teljes alaphelyzetbe állítást.
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A 3D megjelenítő képességeket támogató eszközök számára

Amikor az ezzel az eszközzel készült 3D képeket 3D-kompatibilis monitoron nézi,
kellemetlenül érezheti magát, a szemeit megerőltetheti, fáradtságot vagy hányingert
érezhet. Ezeknek a tüneteknek a megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen
tartson szünetet. A szünetek hossza és gyakorisága az egyéni igényektől függően
változó lehet. Ha bármilyen kellemetlen érzete támad, hagyja abba a 3D képek
nézegetését, amíg jobban nem lesz, és ha szükséges, forduljon orvoshoz. Olvassa el
az eszközre csatlakoztatott vagy az eszközzel használt eszköz és szoftver használati
utasításait. Ne feledje, hogy a gyermekek szeme fejlődésben van (különösen a 6 évnél
fiatalabb gyermekeké). Mielőtt a gyermekének megengedi, hogy 3D képeket nézzen,
forduljon gyermekorvoshoz vagy szemészhez, és győződjön meg arról, hogy a képek
megtekintése közben a gyermek betartja a fenti óvintézkedéseket.

Hangerővel kapcsolatos figyelmeztetés

Kerülje az esetleg halláskárosodáshoz vezető magas hangerőszinteket.

Végfelhasználói licencszerződés
A jelen eszközzel együtt és a hozzá tartozó adathordozón biztosított szoftverek a Sony
Mobile Communications Inc. és/vagy annak társvállalatai, szállítói és licencpartnerei
tulajdonát képezik.
A Sony nem kizárólagos korlátozott licencjogot ad Önnek a szoftver használatára
kizárólag azzal eszközzel, amelyen telepítve van, illetve amellyel a szoftvert szállították.
A szoftver tulajdonjoga nem adható el, nem ruházható át, illetve semmilyen más
módon nem adható át.
Tilos bármilyen módon feltárni a szoftver forráskódját vagy bármely egyéb
összetevőjét, illetve tilos másolni, terjeszteni vagy módosítani a szoftvert. Ön jogosult
átruházni a szoftverhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit harmadik félre, de
kizárólag azzal az eszközzel együtt, amellyel a szoftvert kapta, feltéve ha a harmadik fél
írásban beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen licencszerződés
feltételeit.
A licenc az eszköz hasznos élettartamának végéig érvényes. A licencszerződést
felmondhatja, ha írásban harmadik félre átruházza az eszközzel kapcsolatos jogait.
Ha megszegi a jelen feltételek vagy előírások bármelyikét, a licencszerződés azonnali
hatállyal érvényét veszti.
A Sony, illetve külső szállítói és licencpartnerei a szoftverhez fűződő minden jogukat,
jogcímüket és érdekeltségüket fenntartják. Amennyiben a szoftver harmadik fél
tulajdonában lévő anyagot vagy kódot tartalmaz, akkor az ilyen harmadik felek is a jelen
feltételek kedvezményezettjei.
A jelen licencre vonatkozóan Japán törvényei az irányadók. A fentiek a fogyasztói
jogok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítendők.
Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz tartozóan kapott szoftverhez további feltételek
és kikötések is tartoznak, az ilyen előírások is szabályozzák az Ön szoftverre vonatkozó
tulajdonjogát és használatát.
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Exportszabályozások
Exportszabályozások: Ez a termék és szoftver az Európai Unió, az Egyesült Államok és
más országok import és export előírásainak hatálya alá tartozhat. A jelen szerződés
értelmében Ön megfelel az érvényes jogi előírásoknak és szabályozásoknak, valamint
megszerzi és megtartja a termékre vonatkozó export és import engedélyeket. Az
előzőek korlátozása nélkül, és csupán példaként, nem exportálhatja és nem reexportálhatja tudatosan a terméket a 428/2009/EK európai tanácsi rendelet II.
fejezetének cikkeiben megnevezett rendeltetési helyekre; köteles betartani az Egyesült
Államok Kereskedelmi Minisztériuma Ipar- és Biztonságügyi Irodájának
exportszabályozását (U.S. Export Administration Regulations – „EAR”, 15 C.F.R.
730-774-es paragrafus, http://www.bis.doc.gov/); és köteles betartani az Amerikai
Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Pénzeszközöket Ellenőrző Hivatalának
gazdasági korlátozó előírásait (30 C.F.R., 500-as és további paragrafusok, http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/).

Korlátozott jótállás
A Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, vagy hivatalos
társvállalata biztosítja ezt a korlátozott jótállást a mobileszközre, az azzal szállított
eredeti tartozékaira és/vagy mobil számítástechnikai termékre vonatkozóan (a
továbbiakban a "Termék").
Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a
kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért forduljon a helyi Sony
ügyfélszolgálati központhoz (helyi díjak lehetnek érvényben) vagy látogasson el ide:
www.sonymobile.com.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján a Sony garantálja a Termék tervezési,
kivitelezési és anyaghibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor.
Ez a Korlátozott jótállás a mobileszköz termék eredeti megvásárlásától számított két (2)
évig érvényes, valamint egy (1) évig érvényes a termék minden egyéb eredeti
tartozékára vonatkozóan (mint az akkumulátor, töltő vagy kihangosítókészlet).

Amit megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba
miatt normál használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a Sony
hivatalos forgalmazói vagy szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek és kikötések
teljesülése esetén belátásuk szerint megjavítják a Terméket vagy visszatérítik a teljes
vételárát.
A Sony és szervizpartnerei fenntartják maguknak a jogot arra, hogy kezelési költséget
számítsanak fel, ha a visszaküldött termék nem felel meg a jelen jótállási feltételeknek.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok, a letöltött
tartalmak és más információ egy része a Sony Termék javításakor vagy cseréjekor
elveszhet. Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások
értelmében a Sony nem készíthet biztonsági mentést bizonyos letöltött tartalmakról. A
Sony nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle elveszett információért, továbbá
kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A Sony terméken tárolt adatairól -
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mint a leöltött tartalmak, naptár és kapcsolatok - mindig készítsen biztonsági mentést,
mielőtt a Sony terméket javításra vagy cserére visszaküldi.

Feltételek
1. A jelen korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő
termékhez bemutatják a Sony hivatalos forgalmazója által kibocsátott eredeti nyugtát
is, amely tartalmazza a termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony
fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a
termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék
jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól,
illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb
időszakra terjed ki. A javítás vagy csere a működés szempontjából egyenértékű
feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrészek vagy összetevők a
Sony tulajdonába kerülnek.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék alábbi okok következtében felmerülő
meghibásodására:
• Normál elhasználódás és kopás.
• A vonatkozó IP-besorolási korlátozásokat meghaladó mértékű környezetben való
használat (beleértve a folyadék okozta károsodást vagy az eszköz ilyen
használatból eredő belső nedvesedését).
• A Sony használati és karbantartási utasításainak a figyelmen kívül hagyása
következtében felmerülő meghibásodás vagy helytelen használat.
Nem érvényes a jótállás ezenkívül a baleset, a szoftver- vagy hardvermódosítás,
valamint vis major következtében felmerülő meghibásodások esetén.
Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisüthetők.
Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik; ez a normál
elhasználódásból és kopásból adódóan így természetes. Amikor a beszélgetési vagy
a készenléti idő észlelhetően lerövidül, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony
kizárólag a Sony által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.
A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes eszközök
esetében. Parányi világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek a kijelzőn abban az
esetben, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás
képpont még elfogadhatónak tekintendő.
A kamerakép megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes eszközök esetében. Ez
nem szokatlan, és nem tekintendő a kameramodul meghibásodásának.
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4. A termék által használt mobilhálózatot a Sony vállalattól független szolgáltató
biztosítja, ezért a Sony nem felelős az adott rendszer működéséért, rendelkezésre
állásáért, elérhetőségéért, szolgáltatásaiért vagy hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony
felhatalmazott partnerei által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások,
illetve termékfelnyitások okoznak.
6. Nem érvényes a jótállás olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez
tervezett, nem Sony márkájú tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
A Sony kizár minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást a termékben vagy a
perifériákban keletkezett olyan meghibásodásokkal kapcsolatban, amelyeket vírusok,
trójai programok, kémprogramok vagy más kártevő szoftverek okoznak. A Sony azt
javasolja, hogy telepítsen megfelelő víruskereső szoftvereket a termékre és az arra
csatlakoztatott perifériákra, és az eszköz hatékonyabb védelme érdekében
rendszeresen frissítse azokat. Érthető azonban, hogy az ilyen szoftverek nem
biztosítják a termék vagy a perifériák teljes körű védelmét, ezért a Sony elutasít
minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást abban az esetben, ha a víruskereső
szoftver nem működik megfelelően.
7. A terméken lévő bármely zár megsértése a jótállás megszűnését vonja maga után.
8. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS,
ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMBA
HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KIZÁRÓLAG EZEN
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ÉS
LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK
A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.
Egyes országokban nem engedélyezett a véletlen vagy következményes károkra
vonatkozó felelősség kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás
időtartamának korlátozása, ezért lehetséges, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások
Önre nem vonatkoznak.
Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait,
illetve a vevőnek a forgalmazóval szembeni, a kereskedelmi szerződésben biztosított
jogait.
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Országspecifikus kifejezések

Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik tagállamában, illetve Svájcban vagy a
Török Köztársaságban vásárolta meg a terméket, és az EGT tagállamaiban, illetve
Svájcban vagy a Török Köztársaságban kívánja értékesíteni, a termék szervize az EGT
bármely tagállamában, Svájcban vagy a Török Köztársaságban is ellátható az abban az
országban érvényes jótállási feltételek mellett, amelyben a szervizt kérte, feltéve ha az
adott országban ugyanazt a terméket egy Sony által megbízott terjesztő forgalmazza.
Ha meg szeretné tudni, hogy termékét forgalmazzák-e abban az országban, ahol
tartózkodik, hívja fel a Sony ügyfélszolgálati központját. Vegye figyelembe, hogy
bizonyos szolgáltatások csak abban az országban vehetők igénybe, ahol a terméket
eredetileg megvásárolta, mivel előfordulhat, hogy a termék külseje vagy belső
megoldásai eltérhetnek a más országokban értékesített ugyanazon típusoktól. Ne
feledje, hogy a SIM-zárolású termékek javítása időnként nem lehetséges.
** Egyes országokban/régiókban további információt (például érvényes garancialevet)
kérhetnek.

Védjegyek, nyilatkozatok és szerzői jogi információk
©2015 Sony Mobile Communications Inc. és társvállalatai. Minden jog fenntartva.
Az Xperia név a Sony Mobile Communications Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A Sony név a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Bluetooth név a Bluetooth SIG Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, és az
ilyen jelöléseket a Sony minden esetben licenc alapján használja.
A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információért
keresse fel a www.sonymobile.com webhelyet.
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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
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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

