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Web-område for Sony-brukere
På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får

tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og tips om
hvordan du kan bruke produktene mer effektivt.

Service og kundestøtte
Du har tilgang til en rekke eksklusive servicefordeler, for eksempel:
• Globale og lokale kundestøtte på internett.
• Et globalt nettverk av kundestøttesentre.
• Et omfattende nettverk av Sony-servicepartnere.
• En garantiperiode. Les mer om garantibetingelsene i delen Begrenset garanti.
På www.sonymobile.com/support eller www.sonymobile.com/contact kan du
finne det siste innen kundestøtteverktøy og kundestøtteinformasjon. Ta kontakt
med nettoperatøren for informasjon om operatørspesifikke tjenester og
funksjoner.
Du kan også kontakte våre kundestøttesentre eller den lokale forhandleren.
(Samtaler belastes i henhold til lokale satser, inkludert lokale avgifter, med
mindre det er et grønt nummer.)
Hvis produktet skulle ha behov for service, kontakter du forhandleren du
kjøpte produktet fra, eller en av våre servicepartnere. Hvis du vil komme med
krav i henhold til den begrensede garantien, må du ha en kjøpsbevis.

Retningslinjer for sikker og effektiv bruk
Følg alltid disse retningslinjene. Hvis du ikke gjør det, kan dette medføre
helsefare eller at produktet ikke fungerer som det skal. Er du i tvil om
produktet fungerer som det skal, bør du få det kontrollert av en sertifisert
servicepartner før du lader eller bruker det.

Anbefalinger for vedlikehold og sikker bruk av produktene våre
• Vær forsiktig med produktet når du bruker det, og oppbevar det på et rent og
støvfritt sted.
• Advarsel! Kan eksplodere dersom det kastes på åpen ild.
• Må ikke brukes i omgivelser som ikke dekkes av den gjeldende IP-vurderingen,
hvis aktuelt, (inkludert for stor dybde og/eller trykk fra væske og/eller støv) eller
utsettes for ekstrem fuktighet.
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• For best mulig ytelse bør du ikke bruke produktet i temperaturer
under -10°C og over +45°C. Ikke utsett batteriet for temperaturer
over +60°C.
• Ikke utsett produktet for åpen ild eller tente sigaretter og lignende.
• Ikke slipp ned, kast eller bøy produktet.
• Ikke mal produktet eller prøv å demontere eller endre det. Service
skal bare utføres av personell som er autorisert av Sony.
• Hør med autorisert helsepersonell og les instruksene fra produsenten av det
medisinske utstyret før du bruker produktet i nærheten av hjertestimulatorer
eller annet medisinsk utstyr.
• Stopp bruken av elektroniske enheter eller deaktiver enhetens radiosender der
dette er påkrevd, eller dersom du blir bedt om å gjøre det.
• Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
• Ikke legg produktet eller installer trådløst utstyr i området over bilens
kollisjonspute.
• Forsiktig: Sprukne eller ødelagte displayer kan lage skarpe kanter eller
fragmenter som kan være skadelige ved kontakt.
• Ikke bruk Bluetooth-hodetelefonen på en måte som føles ubekvem, eller slik at
den utsettes for trykk og støt.
• Unngå kontakt med huden over lengre perioder. Varmen som genereres når
enheten din sender signaler, kan irritere huden. Det anbefales å bruke
hodetelefoner for lange telefonsamtaler.

Barn

Advarsel! Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn leke med mobile
enheter eller tilbehør. De kan skade seg selv eller andre. Produktene kan
inneholde små deler som kan løsne og utgjøre en kvelningsfare.

Strømtilførsel (lader)

Koble laderen til strømkilder som vist på produktet. Ikke lad produktet utendørs
eller i fuktige omgivelser. Ikke modifiser ledningen eller utsett den for skader eller
slitasje. Koble fra enheten før du rengjør den. Du må aldri modifisere støpselet
på noe vis. Hvis støpselet ikke passer i kontakten, må du få en elektriker til å
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montere en kontakt som passer. Når en strømkilde er koblet til, brukes det en
liten mengde strøm. Vil du unngå å sløse med strømmen, kobler du produktet
fra strømkilden når det er helt oppladet. Bruk av ladere fra andre produsenter
enn Sony kan medføre økt risiko.

Batteri

Nye batterier eller batterier som ikke har blitt brukt på en stund, kan ha
midlertidig nedsatt kapasitet. Lad batteriet helt opp før du bruker det for første
gang. Batteriet skal brukes bare til det det er ment for. Lad batteriet i
temperaturer mellom +5 °C og +45 °C. Ikke putt batteriet i munnen. Ikke la
batterikontaktene komme i kontakt med andre metallobjekter. Slå av produktet
før du tar ut batteriet. Batteriets ytelse avhenger av temperaturen, signalstyrken,
hvordan du bruker enhetenn, hvilke funksjoner du bruker, samt hvor mye du
bruker enheten til å snakke med andre eller overføre/motta data. Innebygde
batterier skal bare fjernes eller erstattes av Sony servicepartnere. Bruk av
batterier fra andre produsenter enn Sony kan medføre økt risiko. Batteriet skal
erstattes bare med et annet Sony-batteri som er kompatibelt med produktet i
henhold til IEEE-1725-standarden. Bruk av batterier som ikke er kompatible, kan
medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasjer eller annen fare.

Personlig medisinsk utstyr

Mobile enheter/enheter med radiosendere kan påvirke implantert medisinsk
utstyr. Reduser faren for forstyrrelser ved å opprettholde en avstand på minst
15 cm (6 tommer) mellom det medisinske utstyret og produktet fra Sony. Bruk
enheten fra Sony mot det høyre øret, når dette er aktuelt. Du må ikke bære
enheten i brystlommen. Slå av enheten dersom du mistenker at den forårsaker
forstyrrelser. Hvis enheten skal benyttes i nærheten av personlige medisinske
enheter, må du ta kontakt med en lege og produsenten av det medisinske
utstyret.

Bilkjøring

Enkelte produsenter forbyr bruk av mobile enheter i sine kjøretøy med mindre du
bruker et håndfrisett med ekstern antenne. Hør med produsenten av kjøretøyet
for å forsikre deg om at en mobil enhet eller Bluetooth-håndfrisettet ikke vil
påvirke de elektroniske systemene i kjøretøyet. Du må alltid konsentrere deg fullt
og helt om kjøringen og følge lokale lover og forskrifter angående bruken av
trådløse enheter i trafikken.

GPS-/posisjonsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS-/posisjonsbaserte funksjoner. Funksjonalitet som kan
bestemme posisjonen, tilbys "som den er" og "med eventuelle mangler". Sony
har ikke noe ansvar for og garanterer ikke for nøyaktigheten til slik
posisjonsinformasjon.
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Enhetens bruk av posisjonsbasert informasjon skjer kanskje ikke uten avbrudd
eller feil og kan i tillegg være avhengig av nettdekningen. Vær oppmerksom på
at funksjonaliteten kan bli redusert eller hindret i visse omgivelser, for eksempel
inne i bygninger eller i områder nær bygninger.
Forsiktig: Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en slik måte at den reduserer
oppmerksomheten din i trafikken.

Nødanrop

Kontakt med mobilnettet kan ikke garanteres under alle forhold. Du må derfor
aldri stole bare på mobile enheter fra Sony Mobile for viktig kommunikasjon. Du
kan kanskje ikke ringe overalt, i alle mobilnett eller når visse nettjenester og/eller
mobile funksjoner er i bruk. Merk at enkelte Sony-enheter ikke er kompatible
med taleanrop, inkludert nødanrop.

Antenne

Bruk av antenneenheter fra andre produsenter enn de som markedsføres av
Sony kan skade enheten, redusere ytelsen og generere SAR-nivåer over de
fastsatte grenseverdiene. Ikke dekk antennen med hånden. Dette reduserer
lydkvaliteten og signalstyrken og kan forkorte tale- og standby-tiden.

Radiostråling (RF) og SAR (Specific Absorption Rate)

Når den mobile enheten eller Bluetooth-håndfrienheten er slått på utstråler den
lave nivåer med radiostråling. Internasjonale sikkerhetsretningslinjer har blitt
utarbeidet gjennom periodisk og grundig vurdering av vitenskapelige
undersøkelser. Disse retningslinjene fastsetter tillatte grenseverdier for
radiostråling. Retningslinjene har en sikkerhetsmargin som er ment å ivareta
sikkerheten til alle og ta hensyn til eventuelle variasjoner i målinger.
SAR (Specific Absorption Rate) brukes for å måle mengden radiostråling som
absorberes av kroppen ved bruk av en mobil enhet. SAR-verdien fastsettes på
det høyeste sertifiserte strålenivået i et laboratorium, men fordi enheten er laget
for å bruke så lite strøm som mulig for å tilgang til det valgte nettet, kan det
faktiske SAR-nivået være vesentlig lavere enn denne verdien. Det finnes ikke
bevis for at høye SAR-verdier utgjør en høyere risiko enn lave verdier.
Produkter med radiosendere som selges i USA, må være sertifisert av Federal
Communications Commission (FCC). Når dette kreves, foretas det tester der
enheten holdes mot øret, og når den bæres på kroppen. Tester av enheten når
den bæres på kroppen, utføres ved at enheten testes når den bæres minst
15 mm fra kroppen uten noen metalldeler i nærheten av enheten, eller når den
brukes på riktig måte med tilhørende Sony-tilbehør mens den bæres på
kroppen. Når den benyttes med funksjonaliteten "Hotspot" aktivert, ble en egen
avstand på 10 mm benyttet.
Vil du vite mer om SAR og radiostråling, går du til: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Flymodus

Bluetooth- og WLAN-funksjonalitet, dersom enheten har dette, kan aktiveres i
flymodus, men kan være forbudt å bruke om bord i fly eller på andre steder der
bruk av radiosendere er forbudt. På slike steder må du ikke aktivere Bluetootheller WLAN-funksjonalitet i flymodus uten tillatelse.

Skadelig programvare

Skadelig programvare (Malware) er programvare som kan skade enheten.
Skadelig programvare kan omfatte virus, ormer, spionprogrammer og andre
uønskede programmer. Selv om enheten har sikkerhetsfunksjoner som kan
motstå skadelig programvare, garanterer eller hevder ikke Sony at enheten ikke
kan rammes av skadelig programvare. Du kan imidlertid redusere risikoen for
angrep fra skadelig programvare ved å være forsiktig når du laster ned innhold
eller godtar programmer, avstå fra å åpne eller svare på meldinger fra ukjente
avsendere, bruke pålitelige tjenester til å få tilgang til Internett og bare laste ned
innhold til enheten fra kjente og sikre kilder.

Tilbehør

Bruk bare originalt tilbehør fra Sony, og benytt bare sertifiserte servicepartnere.
Sony tester ikke tilbehør fra tredjeparter. Tilbehør kan påvirke radiostråling,
radioytelse, lydvolum, elektrisk sikkerhet og andre områder. Tilbehør og deler fra
tredjeparter kan redusere ytelsen eller medføre en fare for helse eller sikkerhet.

Løsninger for personer med funksjonshemninger/spesialbehov

Du kan bruke teksttelefonterminalen din sammen med Sony Mobile-enheten. Du
finner informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner og løsninger for personer med
spesialbehov på blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility,
eller du kan kontakte Sony Mobile på 1-866-766-9374.

Kassering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder
for EU og andre europeiske land med separate
innsamlingssystemer)

Dette symbolet på enheten eller emballasjen viser at denne enheten ikke skal
behandles som husholdningsavfall. Istedet skal den leveres på det aktuelle
innsamlingsstedet der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.
Når du sørger for at enheten kasseres på riktig måte, hjelper du med å hindre
negative følger når det gjelder miljøet og menneskers helse som ellers kunne
forårsakes av uegnet kassering av denne enheten. Resirkulering av materialer er
med på å konservere naturressurser. Kontakt de lokale kommunale
myndighetene, tjenesten som tar seg av husholdningsavfall eller butikken der du
kjøpte enheten for å få flere opplysninger om resirkulering av denne enheten.
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Minnekort

Hvis produktet leveres med et uttakbart minnekort, er det generelt sett
kompatibelt med enheten du har kjøpt, men det er ikke sikkert at det er
kompatibelt med andre enheter eller funksjonene til minnekortene i disse
enhetene. Kontroller kompatibiliteten med andre enheter før du kjøper eller
bruker dem. Hvis produktet er utstyrt med en minnekortleser, bør du kontrollere
at minnekortet er kompatibelt med produktet før du kjøper eller bruker kortet.
Minnekort formateres vanligvis før de kommer i salg. Når du vil formatere
minnekortet på nytt, må du bruke en kompatibel enhet. Ikke bruk
operativsystemets standardformat når du skal formatere minnekortet på en
datamaskin. Se i brukerveiledningen for enheten eller ta kontakt med
kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

SIM-kort

Dersom enheten er utstyrt med et SIM-kortspor med standard størrelse, kan et
SIM-kort som settes inn i SIM-kortsporet og som ikke er kompatibelt (f.eks. en
mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort uten Sony-adapter eller et standard SIM-kort
kuttet ned til mikro-SIM-kortstørrelse) skade SIM-kortet eller enheten for
bestandig. Sony går ikke god for og påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader
som forårsakes av ikke-kompatible eller endrede SIM-kort.

Advarsel!

Dersom enheten krever at du må bruke en adapter med enheten eller en annen
enhet, må du ikke sette inn kortet direkte uten den nødvendige adapteren.

Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekortet for fuktighet.
• Ikke ta på kontaktene eller la dem komme i kontakt med metallobjekter.
• Ikke bøy, slipp ned eller slå på minnekortet.
• Ikke prøv å demontere eller endre minnekortet.
• Ikke bruk eller lagre minnekortet i fuktige eller korroderende omgivelser, i høy
temperatur, som f.eks. i en bil om sommeren, i direkte sollys eller nær
varmeovner og lignende.
• Ikke trykk på eller bøy enden av minnekortadapteren med stor kraft.
• Ikke la smuss, støv eller fremmedlegemer komme inn i porten på
minnekortadapteren.
• Kontroller at du har satt minnekortet riktig inn.
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• Skyv minnekortet helt inn i en eventuell minnekortadapter. Hvis ikke
minnekortet er satt helt inn, fungerer det kanskje ikke som det skal.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data. Vi er ikke ansvarlige for
eventuelle tap av eller skade på innhold som du lagrer på minnekortet.
• Lagret informasjon kan skades eller gå tapt når du tar ut minnekortet eller
minnekortadapteren, eller hvis du slår av strømmen mens du formaterer, leser
eller skriver informasjon, eller når du bruker minnekortet på steder med statisk
elektrisitet eller kraftige elektriske felt.

Beskyttelse av personlig informasjon

Slett personlig informasjon før du kaster produktet. Nullstill enheten for å slette
informasjon. Det kan være at informasjon kan gjenopprettes selv om den slettes
fra enhetens minne. Sony gir ingen garantier mot gjenoppretting av informasjon
og påtar seg intet ansvar for offentliggjøring av informasjon selv om enheten har
blitt nullstilt.

For enheter som har 3D-visningskapasiteter

Ved visning av 3D-bilder tatt med denne enheten, hvis mulig, og som vises på
en skjerm med 3D-kapasiteter, er det mulig å oppleve ubehag i forbindelse med
anstrengte øye, tretthet eller kvalme. Vi anbefaler at du tar regelmessige pauser
for å hindre disse symptomene. Du må imidlertid selv bestemme hvor lange
pauser du trenger og hvor ofte du trenger pauser da dette varierer fra person til
person. Hold opp med å se på 3D-bilder til du føler deg bedre eller kontakt en
lege om nødvendig dersom du opplever ubehag. Du kan også se i
bruksanvisningen som fulgte med enheten eller programvaren som du har koblet
til eller som du bruker på enheten. Vær oppmerksom på at barnas syn fremdeles
er i utvikling (spesielt barn under 6 år). Kontakt en barnelege eller oftalmologist
før du lar barn se på 3D-bilder, og sørg for at barnet overholder forholdsreglene
ovenfor når de ser på slike bilder.

Advarsel om lydstyrke

Unngå volumnivå som kan skade hørselen din.

Lisensavtale for sluttbruker
Programvare som leveres sammen med denne enheten, og de tilhørende
mediene eies av Sony Mobile Communications Inc., og/eller dets tilknyttede
selskaper og dets leverandører og lisensgivere.
Sony gir deg en ikke-eksklusiv begrenset lisens til å bruke programvaren kun
sammen med enheten den er installert på eller levert sammen med.
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Eiendomsretten til programvaren blir ikke solgt, overført eller overdratt på annen
måte.
Bruk ikke noen midler for å finne kildekoden eller noen annen komponent i
programvaren, reprodusere og distribuere programvaren eller modifisere
programvaren. Du har rett til å overføre rettigheter og forpliktelser angående
programvaren til en tredjepart, kun sammen med enheten som du mottok
programvaren sammen med, forutsatt at tredjeparten skriftlig samtykker i å være
bundet av vilkårene i denne lisensen.
Denne lisensen gjelder i hele levetiden til denne enheten. Den kan opphøre
ved at du skriftlig overfører rettighetene dine til enheten til en tredjepart.
Hvis du bryter noen av disse vilkårene, opphører lisensen umiddelbart.
Sony og Sonys tredjepartsleverandører og -lisensgivere beholder alle
rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til programvaren. I den utstrekning
programvaren inneholder materiale eller kode tilhørende en tredjepart, skal slike
tredjeparter være begunstiget av disse vilkårene.
Denne lisensen er underlagt lovgivningen i Japan. Der det kan anvendes,
gjelder det foranstående for lovbestemte forbrukerrettigheter.
I tilfelle programvare som følger med eller leveres sammen med enheten din,
kommer med flere vilkår, skal også slike vilkår styre din besittelse og bruk av
programvaren.

Eksportforskrifter
Eksportforskrifter: Enheten eller programmet kan være underlagt import- og
eksportforskrifter i EU, USA og andre land. Du må følge disse lovene og reglene,
og skal skaffe deg eventuell nødvendig eksport eller importlisens for leveringen
av utstyret som en del av denne avtalen. Uten at det begrenser ovenforstående,
og som et eksempel, skal du ikke med viten og vilje eksportere eller reeksportere
varer til destinasjoner som identifiseres å komme inn under artiklene i kapittel II
av Europaråd-forskrift (EC) 428/2009; og spesielt og uten begrensning skal du
også følge eksportadministrasjonsforskriftene fra USAs myndigheter ("EAR", 15
C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/), som administreres av
Handelsdepartementet, kontoret for industri og sikkerhet; og følge forskriftene
om økonomiske sanksjoner (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/
offices/enforcement/ofac/), som administreres av USAs finansdepartement,
kontoret for kontroll av utenlandske aktiva.

Begrenset garanti
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, eller dets lokale
tilknyttede selskap, gir denne begrensede garantien på din mobile enhet,
originalt tilbehør som ble levert med den mobile enheten og/eller ditt mobile
databehandlingsprodukt, heretter kalt "Produkt").
Hvis produktet skulle ha behov for garantiservice, må du returnere det til
forhandleren som produktet ble kjøpt hos, ta kontakt med ditt lokale Sony
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kontaktsenter (nasjonale samtalekostander kan påløpe eller gå til
www.sonymobile.com for mer informasjon.

Vår garanti

Produktet er underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, og Sony
garanterer at dette produktet ikke har konstruksjonsmessige defekter med tanke
på design, materiale og håndverk når produktet ble kjøpt av en forbruker første
gang. Denne begrensede garantien vil gjelde i en periode på to (2) år fra original
kjøpsdato for den mobile enheten, og i en periode på ett (1) etter original
kjøpsdato når det gjelder alt tilleggsutstyr (slik som batterier, lader eller handfri)
som kan ha blitt levert med enheten din.

Hva vi vil gjøre

Hvis dette produktet skulle slutte å fungere i løpet av garantiperioden som en
følge av defekter i design, materialer eller håndverk, vil Sony-autoriserte
distributører eller servicepartnere i landet/regionen som du kjøpte produktet, i
henhold til deres vurdering, enten reparere, erstatte eller refundere kjøpsprisen
for produktet i henhold til betingelsene som er nevnt her.
Sony og dets servicepartnere forbeholder seg rettet til å kreve en avgift for
håndteringen hvis det viser seg at produktet ikke er under noen garanti i henhold
til betingelsene under.
Merk at enkelte av dine personlige innstillinger, nedlastinger eller annen
informasjon kan forsvinne når ditt Sony-produkt blir reparert eller erstattet. I
øyeblikket kan Sony være forhindret som følge av gjeldende lover og regler eller
begrenset av tekniske hindringer fra å ta en sikkerhetskopi av innholdet. Sony tar
ikke ansvar for tapt informasjon av noen art, og vil ikke kompensere for denne
typen tap. Du må alltid sørge for sikkerhetskopier av all informasjon som er
lagret på ditt Sony-produkt, slik som nedlastinger, kalender og
kontaktinformasjon før du overlater ditt Sony-produkt til reparasjon eller bytte.

Vilkår
1. Denne begrensede garantien er bare gyldig sammen med den originale
kjøpskvitteringen utstedt av en autorisert Sony-forhandler, og hvor dato og
serienummer** er spesifisert. Sony forbeholder seg retten til å avvise
garantiansvar hvis denne informasjonen har blitt fjernet eller endret etter at
produktet ble kjøpt fra forhandleren.
2. Hvis Sony reparerer eller erstatter produktet, skal garantien for det reparerte
eller erstattede produktet gjelde i den gjenværende tiden av den opprinnelige
garantiperioden eller i nitti (90) dager fra reparasjonsdatoen. Den av disse
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periodene som er lengst, blir den nye garantiperioden. Reparasjon eller
erstatning kan skje med funksjonelt tilsvarende, nyoverhalte enheter. Deler eller
komponenter som byttes ut, blir Sonys eiendom.
3. Denne garantien dekker ikke produktfeil som er forårsaket av:
• Vanlig slitasje.
• Bruk i omgivelser som ikke dekkes av den gjeldende IP-vurderingen, hvis
aktuelt, (inkludert væskeskader eller oppdagelse av væske inne i enheten på
grunn av slik bruk).
• Misbruk eller bruk som ikke er i samsvar med Sonys instruksjoner for bruk
og vedlikehold av produktet.
Garantien gjelder heller ikke feil ved produktet som skyldes ulykker, endringer
eller tilpasninger i programvare eller maskinvare eller force majeure.
Et oppladbart batteri kan lades og utlades hundrevis av ganger. Det vil
imidlertid etter hvert bli utslitt. Dette er ikke en feil, og kommer som en følge av
den normale bruken og slitasjen. Når samtaletiden eller standby-tiden blir
merkbart kortere, er det på tide å bytte ut batteriet. Sony anbefaler at du bare
bruker batterier og ladere som er godkjent av Sony.
Enheter kan ha mindre variasjoner i lysstyrken i displayet og i farger. Det kan
være små lyse eller mørke punkter på displayet. Dette oppstår når to
individuelle punkter har feilet, og kan ikke justeres. To skadede piksler
betraktes som akseptabelt.
Mindre variasjoner i bildene fra kameraet kan oppstå mellom enheter. Dette
er ikke uvanlig og blir ikke betraktet som skade på kameramodulen.
4. Siden mobilsystemet som produktet skal brukes i, drives av en operatør
uavhengig av Sony, vil Sony ikke være ansvarlig for drift, tilgjengelighet,
dekning, tjenester eller rekkevidde i forbindelse med dette systemet.
5. Denne garantien gjelder ikke skade på produktet som skyldes installasjoner,
endringer, reparasjoner eller åpning av produktet utført av personer som ikke
er autorisert av Sony.
6. Garantien dekker ikke feil ved produktet som skyldes bruk av tilbehør eller
andre eksterne enheter som ikke er originaltilbehør fra Sony, ment for bruk
sammen med produktet.
Sony fraskriver seg alle garantier, uttalte eller indirekte, for feil på produktet
som skyldes virus, trojanere, spionvare og ondsinnede programmer. Sony
anbefaler på det sterkeste at du installerer egnet virusbeskyttelse på produktet
og alle tilleggsenheter som er koblet til produktet hvis dette er mulig, og at
denne virusbeskyttelsen oppdateres med jevne mellomrom for å beskytte
enheten. Det erimidlertid forstått at denne typen programvare aldri vil kunne gi
en total beskyttelse av produktet, og Sony frasier seg alle garantier, direkte
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eller indirekte, som skyldes at denne typen programmer ikke greier å utføre
oppgaven sin.
7. Hvis noen av forseglingene på produktet brytes, blir garantien ugyldig.
8. DET FINNES INGEN UTTRYKTE GARANTIER, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER
MUNTLIGE, BORTSETT FRA DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. ALLE
INDIREKTE GARANTIER, SOM UTEN BEGRENSNING OMFATTER
INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER SKIKKETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE
BEGRENSEDE GARANTIEN. SONY ELLER DETS LISENSINNEHAVERE ER
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TILFELDIGE TAP
ELLER FØLGETAP AV NOE SLAG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL
TAPT FORTJENESTE ELLER TAPT NÆRINGSVIRKSOMHET SÅ LANGT
ANSVAR FOR SLIKE TAP KAN FRASKRIVES MED HJEMMEL I LOVEN.
Noen land/stater tillater ikke utelatelser eller begrensninger av følgeskade eller
tilfeldig skade, eller begrensninger på varigheten av implisitte garantier, noe som
kan medføre at de følgende begrensningene eller utelatelsene ikke gjelder for
deg.
Den medfølgende garantien berører ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter
under anvendt nasjonal gjeldende lov, fastsatt i markedsføringsloven av 1972 og
senere endringer, og heller ikke forbrukerens rettigheter overfor forhandler som
følger av deres salgs-/kjøpskontrakt.

Landsspesifikke vilkår

Hvis du har kjøpt produktet i et land som er medlem av det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), eller i Sveits eller Tyrkia, og det aktuelle
produktet var beregnet for salg i EØS eller Sveits eller Tyrkia, kan du få service
på produktet ditt i ethvert EØS-land eller i Sveits eller Tyrkia, i henhold til
garantivilkårene som gjelder i landet der du krever service, forutsatt at et identisk
produkt selges i angjeldende land av en autorisert Sony-forhandler. Kontakt det
lokale Sony-kontaktsenteret for å finne ut om produktet selges i landet du
oppholder deg i. Det kan være at enkelte tjenester ikke er tilgjengelig andre
steder enn i landet der produktet opprinnelig ble kjøpt, for eksempel fordi
produktet kan ha indre eller ytre komponenter som er forskjellig fra tilsvarende
modeller som selges i andre land. Vær også oppmerksom på at det i enkelte
tilfeller ikke vil være mulig å reparere produkter der SIM-kortet er låst.
** I enkelte land/regioner kan ytterligere informasjon (for eksempel gyldig
garantikort) være påkrevd.

12

ette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk

Varemerker og opphavsrett
©2015 Sony Mobile Communications Inc. og dets tilknyttede selskaper. Med
enerett.
Xperia er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Sony Mobile
Communications Inc.
Sony er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Sony
Corporation.
Bluetooth er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Bluetooth
SIG Inc., og Sonys bruk av varemerket er i henhold til lisens.
Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker
eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.
Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Se
www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.
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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.

9

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

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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