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Sony Consumer-website
Op www.sonymobile.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten

en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de
laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om het apparaat efficiënter
te gebruiken.

Service en ondersteuning
U hebt toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen,
zoals:
• wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
• een wereldwijd netwerk van contactcentra;
• een uitgebreid netwerk van servicepartners van Sony;
• een garantieperiode. In de sectie Beperkte garantie vindt u meer informatie
over de garantievoorwaarden.
Op www.sonymobile.com/support of www.sonymobile.com/contact vindt u de
nieuwste ondersteuningsprogramma's en informatie. Neem contact op met uw
netwerkexploitant voor informatie over specifieke services en voorzieningen van
de operator.
U kunt ook contact opnemen met onze contactcentra of uw lokale
leverancier. (Voor deze gesprekken gelden de nationale telefoontarieven,
inclusief lokale belastingen, tenzij het een gratis nummer is.)
Als uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de
leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze
servicepartners. Om aanspraak te maken op de beperkte garantie is een
aankoopbewijs vereist.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Houdt u aan deze richtlijnen. Als u dit niet doet, kunnen er defecten
optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen. Als u eraan twijfelt of
het product correct werkt, moet u het laten controleren door een
gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt.

Aanbevelingen voor een veilig gebruik van onze producten
• Ga zorgvuldig om met het product en bewaar het op een schone en stofvrije
plaats.
• Waarschuwing! Kan ontploffen wanneer het wordt verbrand.
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• Gebruik dit product niet in omgevingen waar de relevante IP-waarden, indien
van toepassing, worden overschreden (waaronder te grote diepte en/of te
hoge vloeistofdruk en/of te veel stof) en stel het product niet bloot aan een te
hoge vochtigheid.
• Gebruik het product voor optimale prestaties niet bij temperaturen
onder -10 °C(+14 °F) of boven +45 °C(+113 °F). Stel de batterij niet
bloot aan temperaturen boven +60 °C(+140 °F).
• Breng het apparaat niet in contact met open vuur of brandende
rookwaren.
• Laat het product niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te buigen.
• Verf het product niet en probeer het niet te demonteren of er
wijzigingen in aan te brengen. Alleen door Sony erkend personeel
mag onderhoud aan het product uitvoeren.
• Neem contact op met bevoegd medisch personeel en raadpleeg de instructies
van de fabrikant van de medische apparatuur voordat u het product in de
buurt van pacemakers of andere medische apparatuur gebruikt.
• Schakel elektronische apparaten of de radiozender van het apparaat uit op
plekken waar dit verplicht is of wanneer hierom wordt gevraagd.
• Gebruik het product niet in een omgeving met mogelijk explosiegevaar.
• Plaats het product niet in de ruimte boven de airbag van een auto en installeer
daar ook geen draadloze apparatuur.
• Waarschuwing: Gebarsten of gebroken displays kunnen scherpe randen of
splinters hebben die letsel of schade kunnen veroorzaken.
• Gebruik geen Bluetooth-headset wanneer dit ongemakkelijk is of wanneer er
druk op wordt uitgeoefend.
• Vermijd langdurig contact met uw huid. De warmte die gegenereerd wordt als
uw apparaat aan het uitzenden is, kan de huid irriteren. Wij raden aan om een
headset te gebruiken voor langdurige telefoongesprekken.
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Kinderen

Waarschuwing! Houd het product buiten het bereik van kinderen. Laat
kinderen nooit met elektronische apparatuur of de bijbehorende
accessoires spelen. Ze kunnen bij zichzelf of anderen letsel veroorzaken.
Producten kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en
verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.

Stroomvoorziening (lader)

Sluit de lader aan op stroombronnen zoals op het product is gemarkeerd.
Gebruik de lader niet buiten of in een vochtige omgeving. Verander het snoer
niet en zorg ervoor dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet wordt
beschadigd. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product
schoonmaakt. Breng geen wijzigingen aan in de stekker. Laat een passend
stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in
het stopcontact past. Wanneer de lader op de stroombron wordt aangesloten,
vindt een kleine stroomafname plaats. U kunt deze geringe stroomverspilling
vermijden door de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het product
volledig is opgeladen. Het gebruik van laders van een ander merk dan Sony kan
veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Batterij

Nieuwe of ongebruikte batterijen kunnen tijdelijk een verminderde capaciteit
hebben. Laad de batterij de eerste keer volledig op. Gebruik de batterij alleen
voor het doel waarvoor deze is bestemd. Laad de batterij op bij een temperatuur
tussen +5° C(+41° F) en +45° C(+113° F). Steek de batterij niet in uw mond.
Zorg dat de batterij niet in aanraking komt met een ander metalen voorwerp. Zet
het product uit voordat u de batterij verwijdert. Prestaties zijn afhankelijk van
temperatuur, signaalsterkte, gebruikspatronen, geselecteerde functies en
spraak- of gegevenstransmissie. Alleen servicepartners voor Sony mogen
ingebouwde batterijen verwijderen of vervangen. Het gebruik van batterijen van
een ander merk dan Sony kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Vervang
de batterij alleen door een andere Sony-batterij die voor het product is
gekwalificeerd op grond van de norm IEEE-1725. Als u een niet-gekwalificeerde
batterij gebruikt, kan deze brand veroorzaken, exploderen, lekken of een ander
gevaar opleveren.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele apparaten / apparaten met radiozenders kunnen geïmplanteerde
medische apparatuur beïnvloeden. Verminder het risico op storingen door een
afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen het Sony-product en het medische
apparaat aan te houden. Gebruik het Sony-apparaat bij uw rechter oor, indien
van toepassing. Draag het apparaat niet in uw borstzak. Zet het apparaat uit als
u vermoedt dat dit storing veroorzaakt. Neem voor gebruik in de nabijheid van
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persoonlijke medische apparaten contact op met een arts en met de fabrikant
van het apparaat.

Autorijden

In sommige gevallen verbieden autofabrikanten het gebruik van mobiele
telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een
headset met een externe antenne. Vraag aan de vertegenwoordiger van uw
automerk of mobiele apparatuur of de Bluetooth headset geen invloed heeft op
de elektronische systemen in de auto. Houd uw aandacht altijd bij het verkeer en
leef altijd plaatselijke wetten en regelgevingen na die het gebruik van draadloze
apparaten tijdens het rijden beperken.

Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten leveren op GPS/locatie gebaseerde functies. De
functionaliteit voor het bepalen van locaties wordt 'as is' en 'met alle
beperkingen' geleverd. Sony doet geen beweringen en geeft geen garantie met
betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.
Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat is mogelijk
niet ononderbroken of foutloos en is bovendien soms afhankelijk van de
beschikbaarheid van de netwerkservice. De functionaliteit kan afnemen of
worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van
gebouwen of gebieden naast gebouwen.
Waarschuwing: Gebruik GPS-functionaliteit nooit op een manier die u afleidt
tijdens het rijden.

Noodoproepen

U kunt niet onder alle omstandigheden zeker zijn dat u kunt bellen. Vertrouw
voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op apparatuur van Sony Mobile.
Het kan zijn dat oproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire
netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of functies op
mobiele apparatuur niet mogelijk zijn. Merk op dat sommige apparatuur van
Sony geen ondersteuning biedt voor gesprekken, inclusief noodoproepen.

Antenne

Als u voor gebruik met dit toestel gebruikmaakt van antenneapparaten van een
ander merk dan Sony, kan het apparaat worden beschadigd en kunnen de
prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SARwaarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder). Bedek de antenne niet met
uw handen, aangezien dit invloed kan hebben op de oproepkwaliteit en
energieniveaus, en de spreek- en stand-bytijd kan verkorten.
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Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption
Rate)

Wanneer het mobiele apparaat of Bluetooth headset wordt aangezet, wordt een
kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden. Op basis van periodieke
en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken zijn internationale
veiligheidsrichtlijnen vastgelegd. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor
blootstelling aan radiogolven vast. De richtlijnen voorzien in een ruime
veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, en die rekening
houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.
Specifieke absorptieratio, Specific Absorption Rate (SAR) wordt gebruikt om de
hoeveelheid radiofrequentie-energie te meten die door het lichaam wordt
geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiel apparaat. De SAR-waarde
wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in
laboratoria, maar omdat het apparaat is ontworpen voor het gebruik van de
minimumhoeveelheid energie die nodig is om toegang te krijgen tot het gekozen
netwerk, ligt de werkelijke SAR-waarde ver onder deze waarde. Het is niet
bewezen of het verschil in SAR-waarde ook een verschil in veiligheid betekent.
Producten met radiozenders die in de VS worden verkocht, moeten een FCCkeurmerk hebben (Federal Communications Commission). Indien nodig worden
tests uitgevoerd terwijl het apparaat tegen het oor wordt gehouden en op het
lichaam wordt gedragen. Als het apparaat op het lichaam wordt gedragen,
wordt het getest met een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam, zonder
dat zich metalen voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden, of als het
apparaat wordt gebruikt met een geschikte accessoire van Sony om dit
apparaat op het lichaam te dragen. Bij gebruik met de functionaliteit “Hotspot”
ingeschakeld, is een afstand van 10 mm gebruikt.
Op de volgende website vindt u meer informatie over SAR en blootstelling aan
radiofrequenties: http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/healthand-safety/sar/.

Vliegmodus

Als Bluetooth- en Wireless Local Area Network (WLAN)-functionaliteit in het
apparaat beschikbaar zijn, kunnen deze functies in de vliegtuigmodus worden
ingeschakeld; ze zijn echter verboden aan boord van vliegtuigen en in andere
gebieden waar radiotransmissie is verboden. Vraag in dergelijke omgevingen
toestemming voordat u Bluetooth- of WLAN-functionaliteit inschakelt, zelfs in de
vliegtuigmodus.

Malware

Malware (afkorting van Malicious software, kwaadaardige software) is software
die apparatuur kan beschadigen. Malware of schadelijke toepassingen zijn
bijvoorbeeld virussen, wormen, spyware en andere ongewenste programma's.
Omdat in het apparaat geen beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd
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tegen dergelijke pogingen, doet Sony geen beweringen en garandeert Sony niet
dat het apparaat ontoegankelijk is voor dergelijke malware. U kunt het risico op
aanvallen van malware echter verminderen door zorgvuldig te zijn wanneer u
inhoud downloadt of applicaties accepteert, af te zien van het openen of
beantwoorden van berichten uit onbekende bron, gebruik te maken van
vertrouwde diensten voor toegang tot internet, en alleen content naar het
apparaat te downloaden van bekende en betrouwbare bronnen.

Accessoires

Gebruik alleen originele Sony en maak alleen gebruik van erkende
servicepartners. Sony test geen accessoires van derden. Accessoires kunnen
invloed hebben op blootstelling aan radiofrequenties, de werking van de radio,
volume van het geluid, elektrische veiligheid en andere aspecten. Gebruik van
accessoires en onderdelen van derden kan de prestaties doen afnemen of een
risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

Toegankelijkheidsoplossingen/speciale behoeften

U kunt uw TTY-terminal gebruiken in combinatie met uw mobiele apparaat van
Sony. Zie voor informatie over toegankelijkheidsfuncties en oplossingen voor
personen met speciale behoeften blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/
accessibility of neem contact op met Sony Mobile op 1-866-766-9374.

Wegwerpen van oude elektrische en elektronische apparatuur
(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen met eigen inzamelsystemen)

Dit symbool op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat dit apparaat niet
als huisvuil moet worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden
overhandigd bij het betreffende verzamelpunt voor het recyclen van elektrische
en elektronische apparatuur.
Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit apparaat helpt u mee
eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te
voorkomen die zouden kunnen ontstaan door verkeerde afvalverwerking van dit
apparaat. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke
bronnen. Neem voor meer informatie over recycling van dit apparaat contact op
met de gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat heeft
gekocht.

Geheugenkaart

Als het product compleet met een afzonderlijke geheugenkaart wordt geleverd,
is deze over het algemeen compatibel met het aangeschafte apparaat maar is
wellicht niet compatibel met andere apparaten of met alle functies van hun
geheugenkaarten. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor
andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als het product is
7
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uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de
geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt.
Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden
verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw
wilt formatteren. Formatteer de geheugenkaart niet op een pc met de
standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de
bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de Sony
klantenservice voor details.

SIM-kaart

Als uw apparaat is uitgerust met een SIM-kaartsleuf met standaardafmeting, dan
kan het plaatsen van een incompatibele SIM-kaart (bijvoorbeeld een micro-SIMkaart met een non-Sony adapter of een standaard-SIM-kaart die tot een kaart
met de afmeting van micro-SIM-kaart is bijgesneden) in de SIM-kaartsleuf uw
SIM-kaart of uw apparaat permanent beschadigen. Sony geeft geen garantie
voor en is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik
van incompatibele of gewijzigde SIM-kaarten.

Waarschuwing!

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in een handset of een
ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter
plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de geheugenkaart
• Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
• Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
• U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
• Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te
brengen.
• Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende
omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer,
in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
• Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig
dit niet.
• Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen
in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
• Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
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• Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde
geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze
er niet volledig in geschoven is.
• We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet
verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de
geheugenkaart hebt opgeslagen.
• Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan
wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom
uitschakelt tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de
geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge
elektrische veldemissies.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis persoonlijke gegevens voordat u het product wegdoet. Herstel de
fabrieksinstellingen als u gegevens wilt verwijderen. Het verwijderen van
gegevens uit het apparaatgeheugen is geen garantie dat deze niet kunnen
worden hersteld. Sony kan niet garanderen dat niemand toegang kan krijgen tot
uw gegevens, en is niet verantwoordelijk voor daaruitvolgende bekendmaking
van genoemde gegevens, zelfs niet als een volledige reset is uitgevoerd.

Voor apparaten met ondersteuning van 3D-weergave

Wanneer u op een 3D-compatibele monitor 3D-beelden bekijkt die zijn
opgenomen met dit apparaat, dan kan asthenopie, vermoeidheid of
misselijkheid optreden. Om deze symptomen te voorkomen, adviseren wij
regelmatig pauze te houden. U moet echter zelf bepalen hoe lang en hoe vaak u
pauze moet nemen, omdat dit per persoon kan verschillen. Als u ongemak
ervaart, stop dan met het bekijken van de 3D-beelden totdat u zich beter voelt,
en raadpleeg indien nodig een arts. Raadpleeg bovendien de handleiding die is
bijgesloten bij het apparaat waarmee u verbinding hebt gemaakt of bij de
software die u met dit apparaat gebruikt. Houd er rekening mee dat het
gezichtsvermogen van een kind zich nog ontwikkelt (met name bij kinderen die
jonger zijn dan zes jaar). Raadpleeg een kinderarts of oogarts voordat u uw kind
naar 3D-beelden laat kijken, en zorg ervoor dat hij/zij de bovenstaande
voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het bekijken van dergelijke beelden.

Geluidswaarschuwing

Vermijd geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn voor het gehoor.
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Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
De met dit apparaat en bijbehorende media meegeleverde software is eigendom
van Sony Mobile Communications Inc. en/of diens lokale entiteiten en
leveranciers en licentiegevers.
Sony verleent u een niet-exclusieve beperkte licentie om de software uitsluitend
te gebruiken op het apparaat waarop de software is geïnstalleerd of waarmee ze
wordt geleverd. Het eigendom van de software wordt niet verkocht of op enige
manier overgedragen.
De broncode of een component van de software mag op geen enkele manier
achterhaald worden, en de software mag niet worden gereproduceerd,
gedistribueerd of gewijzigd. U mag de rechten en verantwoordelijkheden van de
software aan een derde partij overdragen, uitsluitend samen met het met de
software meegeleverde apparaat, op voorwaarde dat de derde partij schriftelijk
akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie.
Deze licentie is gedurende de levensduur van dit apparaat geldig. De licentie
kan ongedaan worden gemaakt door uw rechten van het apparaat schriftelijk
aan een derde partij over te dragen.
Als deze algemene voorwaarden niet in acht worden genomen, wordt de
licentie onmiddellijk ingetrokken.
Sony en haar leveranciers en licentiegevers behouden alle rechten, titels en
belangen van de software. Deze voorwaarden gelden ook als derden materiaal
of codes voor de software hebben geleverd.
Deze licentie is onderworpen aan de Japanse wetgeving. Indien van
toepassing geldt al het bovenstaande voor wettelijke consumentenrechten.
Indien met uw apparaat meegeleverde software aanvullende algemene
voorwaarden bevat, gelden deze voorwaarden ook voor uw bezit en gebruik van
de software.

Exportvoorschriften
Exportvoorschriften: het apparaat of de software kunnen onderworpen zijn aan
import- en exportvoorschriften van de Europese Unie, de Verenigde Staten en
andere landen. U moet voldoen aan deze van toepassing zijnde wetten en regels
en een export- en importvergunning aanvragen en onderhouden welke benodigd
is voor het leveren voor goederen aan u onder deze Overeenkomst. Zonder
beperking van het bovenstaande en als voorbeeld, mag u goederen niet
opzettelijk exporteren of wederuitvoeren naar bestemmingen die vallen onder
artikelen in hoofdstuk II van EC-verordening 428/2009 van de Europese Unie en
specifiek, en zonder beperking, moet u tevens voldoen aan de Export
Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://
www.bis.doc.gov/) van de Amerikaanse overheid die worden beheerd door de
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en zij moeten
voldoen aan de economische sanctiebepalingen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,
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http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) beheerd door de afdeling
Foreign Assets Control van het U.S. Treasury Department.

Beperkte garantie
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Zweden, of diens lokale
vestigingen, leveren deze Beperkte Garantie voor uw mobiele apparaat, origineel
accessoire dat met uw mobiele apparaat is geleverd, en/of uw mobiele
computerproduct (hierna te noemen "Product").
Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product,
retourneert u het product aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht
of neemt u contact op met uw plaatselijke Sony Contact Center of u bezoekt
www.sonymobile.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony dat dit
product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van
oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze Beperkte garantie is geldig
voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkeljke aankoopdatum van
het Product voor uw mobiele apparaat, en voor een periode van een (1) jaar
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het Product voor alle originele
accessoires (zoals de batterijk lader of handdsfree-kit) die met het apparaat
kunnen zijn meegeleverd.

Wat wij doen

Als dit Product gedurende de garantieperiode niet werkt bij normaal gebruik en
dienstverlening als gevolg van defecten in ontwerp, materiaal of arbeid, zullen
door Sony geautoriseerde distributeurs of service-partners, in het land of de
regio* waar u het Product hebt aangeschaft, naar eigen goeddunken het
Product repareren, vervangen of de aankoopprijs van het Product terugbetalen
overeenkomstig de hierin genoemde termen en voorwaarden.
Sony en diens service-partners behouden zich het recht voor op het in rekening
brengen van verwerkingskosten als blijkt dat het Product niet onder garantie is
volgens de onderstaande condities.
Wanneer het Sony-product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen
persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit
moment kan Sony verhinderd worden door de van toepassing zijnde wetgeving,
andere regels of technische beperkingen van het maken van een back-up van
bepaalde downloads. Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig
verlies van informatie van enige aard en vergoedt u dergelijk verlies niet. U moet
altijd back-ups maken van alle informatie die is opgeslagen op uw Sony Product
zoals downloads, agenda en contacten voordat u uw Sony Product inlevert voor
reparatie of vervanging.
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Voorwaarden
1. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het originele aankoopbewijs voor dit
Product, aan de oorspronkelijke koper verstrekt door een door Sony erkende
leverancier en met daarop de aankoopdatum en het serienummer** van het
Product, samen met het te repareren of te vervangen Product wordt overlegd.
Sony behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te
weigeren indien deze gegevens na de oorspronkelijke aanschaf van het
Product bij de leverancier zijn verwijderd of gewijzigd.
2. Nadat Sony het Product gerepareerd of vervangen heeft, geldt als
garantietermijn voor het gerepareerde of vervangende Product de resterende
tijd van de oorspronkelijke garantietermijn of een garantietermijn van negentig
(90) dagen vanaf de reparatiedatum, afhankelijk van welke langer is. Voor het
repareren of het vervangen kunnen gereconditioneerde onderdelen met een
gelijkwaardige functionaliteit worden gebruikt. Vervangen onderdelen worden
eigendom van Sony.
3. Deze garantie is niet van toepassing op gebreken aan het Product die het
gevolg zijn van:
• Normale slijtage.
• Gebruik in omgevingen waar de relevante IP-waarden, indien van
toepassing, worden overschreden (met inbegrip van vloeistofschade of
gevallen waarbij in het Product vloeistof wordt gedetecteerd als gevolg van
dergelijk gebruik).
• Verkeerd gebruik of gebruik dat in strijd is met de door Sony verstrekte
aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van het Product.
Deze garantie geldt evenmin voor gebreken aan het Product die het gevolg zijn
van ongelukken, wijzigingen of aanpassingen aan de soft- of hardware of van
overmacht.
Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en
ontladen. Uiteindelijk is deze echter versleten. Dat is geen defect, maar
normale slijtage. Als de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter wordt, is
het tijd om de batterij te vervangen. Sony raadt aan alleen batterijen en laders
te gebruiken die door Sony zijn goedgekeurd.
Er kunnen tussen apparaten kleine afwijkingen in de helderheid van het
display en de kleuren optreden. Het display kan kleine heldere of donkere
puntjes bevatten. Dit treedt op als individuele puntjes niet goed functioneren
en niet aangepast kunnen worden. Twee defecte pixels wordt acceptabel
geacht.
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Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen
verschillende apparaten. Dit is normaal en wordt niet beschouwd als een
defecte cameramodule.
4. Aangezien het mobiele telefonienetwerk waarmee het Product verbinding
maakt, wordt verstrekt door een van Sony onafhankelijke provider, kan Sony
niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking, de beschikbaarheid, de
dekking, de services of het bereik van het netwerk.
5. Deze garantie geldt niet voor gebreken aan het Product die zijn veroorzaakt
door installaties, wijzigingen of reparaties aan het Product of het openen van
het Product indien uitgevoerd door iemand die niet door Sony is erkend.
6. De garantie geldt niet voor gebreken aan het Product die zijn veroorzaakt door
het gebruik van accessoires of andere randapparatuur die geen deel uitmaken
van de Sony-accessoires die voor gebruik met het Product zijn bedoeld.
Sony wijst alle garantieaanspraken af, hetzij expliciet of impliciet, voor
storingen veroorzaakt aan het Product of aan randapparatuur als gevolg van
virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere kwaadaardige software. Sony
adviseert om geschikte software voor virusbescherming op uw Product en op
de daarmee verbonden randapparatuur te installeren, indien beschikbaar, en
deze regelmatig bij te werken, om het apparaat beter te beschermen. Het is
echter duidelijk dat dergelijke software uw Product of de randapparatuur
daarvan nooit volledig kan beschermen en Sony wijst alle garantieaanspraken
af, hetzij expliciet of impliciet, in het geval de antivirussoftware niet voldoet aan
het beoogde doel.
7. Knoeien met de afdichtingen van het Product maakt de garantie ongeldig.
8. ER ZIJN GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH
MONDELING, ANDERS DAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE
GARANTIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES
VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN
GEEN GEVAL KUNNEN SONY OF DIENS LICENTIEVERLENERS
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT WINSTDERVING OF COMMERCIEEL VERLIES VOOR ZOVER DEZE
SCHADE WETTELIJK VAN DE HAND KAN WORDEN GEWEZEN.
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In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele of
gevolgschade, of de beperking van de duur van impliciete garanties, niet
toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op
u van toepassing zijn.
De garantie is noch van invloed op de statutaire rechten van de consument
op grond van de toepasselijke wetgeving, noch op de rechten van de
consument jegens de leverancier voortvloeiend uit het verkoop-/
aankoopcontract.

Voorwaarden per land

Als u uw Product hebt gekocht in een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte (EER), in Zwitserland of in de republiek Turkije, en dat product was
bedoeld voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product
laten onderhouden in elk land van de EER, in Zwitserland of in Turkije, onder de
garantievoorwaarden die van kracht zijn in het land waarin u onderhoud nodig
hebt, op voorwaarde dat een identiek Product in dat land wordt verkocht door
een geautoriseerde Sony-distributeur. Neem contact op het met plaatselijke
Sony Contact Center om te informeren of het product in het land van verblijf
verkocht wordt. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk niet
beschikbaar zijn buiten het land van aankoop, bijvoorbeeld omdat uw product
een binnenwerk of een buitenkant heeft die afwijkt van overeenkomstige
modellen die in andere landen verkocht worden. Houd er tevens rekening mee
dat het soms niet mogelijk is om SIM-vergrendelde producten te repareren.
** In sommige landen/regio's kan er naar aanvullende informatie gevraagd
worden (zoals een geldig garantiebewijs).

Handelsmerken, erkenningen en copyright
©2015 Sony Mobile Communications Inc. en diens lokale entiteiten. Alle
rechten voorbehouden.
Xperia is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Sony Mobile
Communications Inc.
Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony
Corporation.
Bluetooth is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth
SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony gebeurt
onder licentie.
Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.
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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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